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Три Союзові Округи матимуть 
свої Річні збори 

Джерзі Ситі, Н.,Дж. -
Організаційний Відділ УН– 
Союзу інформує, що в неді
лю, І7-ґв березня ц.р., три 
Союзом Округи відбудуть 
свої Річні збори. 

Стейтова Нюгейвснська 
Округа стейту Конектикат 
буде мати свої збори в залі 
Українського Народного 
Дому, при дорозі ч. 6 у 
Віндгеймі, Конн. Початок 
нарад назначено на годину 
2-гу по полудні. Округу, 
яка об'єднує 15 відділів, що 
нараховують понад 1,800 
членів,очолює д-р Михайло 
Снігурович, а нроф. Іван 
Телюк є почесним головою. 
Екзекутивний Комітет під 
час нарад буде репрезенту
вати д-р Іван Флис голов
ний предсідник УНСоюзу. 

Метрополітальна Філя– 
дсльфійська Округа, яка 
об 'єднує 40 в ідділ ів , що 
нараховують майже 7,000 
членів, відбуде наради у 
залі власного дому, при 5004 
Н.Олд Йорк ровд, Філядель 
фія. Початок нарад година 
2-га по полудні. Округу очо
лює, як голова Петро Тар– 
навськнй. Екзекутивний Ко 
мітст під час нарад буде 
заступати Володимир Со– 
хан, головний секретар УН– 
Союзу. Також у нарадах 
візьмуть участь д-р Богдан, 
Гнатюк, головний контро
лер, і Василь Пастушок, го
ловний радний. 

Також в неділю. 17-го 
березня, відбудуться Річні 
збори Клівлендської Окру
ги у заді церкви св. Йосафа– 
та, при 5720 Стсйт ровд, 
Парма, Огайо. Наради поч
нуться о годині 3-ій по по
лудні. Округу, яка об'єднує 
20 відділів, що нарахову
ють 3,000 членів, очолює 
мґр Василь.ЛЦшшшький, 
Екзекутивний Комітет під 

час нарад будр репрезенту
вати Уляна Дячук, голов
ний касир УНСоюзу. У на
радах також візьме участь 
Тарас Шмагала, головний 
радний. 

Під час нарад представ
ники Головного Уряду вру 
чать почесні плякети секре
тарям, які 25 років й більше 
працюють для УНСоюзу. 
По нарадах у тій самій залі 
буде висвітлений історич
ний звуковий фільм продук
ції Славка Новицького ,,За 
стерном долі". Фільм попе
редить слово головного ка
сира УНС У. Дячук, прис– 
в'ячене 90-річчю УНСоюзу. 
Вступ на фільм вільний. 

Під час нарад присутні 
будуть мати нагод)' вислу
хати звіти членів Управ та 
Контрольних комісій про 
проведену працю в зві гено
му році, а відтак буде вибір 
керівних органів на біжучий 
рік. У нарадах повинні взя
ти участь відділові урядовці 
та конвенційні делегати. 

Представники Головного 
Уряду будуть інформувати 
присутніх про всі ділянки із 
проведеної праці цілости 
Союзу в минулому році, а 
при тому поділяться інфор– 
маціями про важніші плями 
праці Союзу в біжучому 
році. ' Важливою справою 
до вирішення під час нарад 
буде схвалення організа
ційного пляну праці в перед 
конвенційному році, в яко
му заплановано придбати 
4.000 нових членів, забезпе
чених на загальну суму 10, 
000,000 долярів. 

Новообрані члени управ 
також будуть радити над 
тим, як влаштувати тради
ційні Союзові Дні чи інші 
подібні Імпрези для популя– 
рнзацТГУ НСоюзу.” 

Фундація УВУ спонзорує курс 
про народні пісні і бандуру 

Ню Йорк. - У п'ятницю. 
15-го лютого ц.р., в примі
щеннях Фундації Українсь
кого Вільного Університе
ту відбулися сходини в спра
ві нового курсу п.н. „Укра
їнські народні пісні і банду
ра", який відбудеться в У В У 
в Мюнхені в днях 8-го до 
19-го липня 1985 року. На 
сходинах були присутні 
проф. Петро Гой. голова 
Фундації УВУ. проф. Вік
тор Китастий. викладач кур 
су, і Ліда Чорна, голова 
студентського комітету 
„Стежками батьків по Ев– 
ропі" при Фундації і одна з 
асистенток на курс. 

Після великого успіху 
кобзарського курсу, який 
відбувся минулого літа у 
зв'язку із студійною поїзд
кою „Стежками батьків по 
Европі". було рішено поста
вити університетський акре
дитований курс української 
музики і гри на бандурі при 
УВУ. 

В додатку учасники курсу 
будуть мати нагоду вивчати 
пісні на українському на
родному інструменті-бан– 
дурі, яка мас важливе зна
чення не тільки для україн
ської пісні, але й ДЛЯ україн
ської культури взагалі. Це с 
курс в категорії гуманіс
тичних наук. Студенти мо
жуть брати як „електів" і 
дістати три кредити. 

Головним викладачем бу 
де проф. В. Китастий. про
фесор літератури в універ
ситеті Каліфорнії в Санта 
Барбара. Проф. Китастий с 
також головою світового 
Товариства Українських 
Бандуристів (ТУБ), рефе
рентом молодих кадрів при 
Капелі Бандуристів ім. Шев 
ченка, та довголітній орга
нізатор і викладач кобзар

ських курсів в Канаді і ЗСА. 
Його асистентом буде Юлі– 
ян Китастий, музичний ке
рівник Школи Кобзарсько
го Мистецтва в Ню Йорку, 
визначний виконавець і зна
вець українського кобзар
ського мистецтва. Він був 
викладачем кобзарського 
курсу в Ратгерському уні
верситеті та провадив чис
ленними кобзарськими кур^ 
сами в ЗСА, Канаді і Авст
ралії^ членом Капелі Бан
дуристів ім. Шевченка і ан
самблю „Гомін Степів". 
Другим асистентом буде Л. 

Чорна, член Управи ТУБ. 
інструкторка Школи Коб
зарського Мистецтва Ню 
Йорку і член ансамблю „Го
мін Степів". Вона виклада
ла на курсах в ЗСА і Канаді; 
ініціяторка та організатор
ка першого кобзарського 
курсу, який відбувся в Мюн
хені минулого літа. 

Зацікавлені особи повин
ні негайно звертатися за 
дальшими інформаціями і 
аплікаціями до Л. Чорної 
на адресу Фундації УВУ. З 
уваги на обмежену кількість 
учасників, перші зголошені 
будуть мати першенство. 
При зголошенні треба по
давати адресу і телефон. 
UFU F o u n d a t i o n , Lydia 
Czorny. 203 Second Ave., 
New York, N.Y. 10003. 

ВИСТАВКА ЦЕРКОВНОЇ 
АРХІТЕКТУРИ В 

ЛОС АНДЖЕЛЕСІ 

Лос Анджслсс. Від п'ят 
ниці. 15-го до неділі, 31-го 
березня ц.р.. тут в Україн
ському Мистецькому Цент
рі при 4315 Мелровз авеню 
(тел. 668-0172) відбувати
меться виставка п.з. „Цер
ковна архітектура Лемків– 
щини". фотографії Одарки 
Фіґлюс. Відкриття вистав
ки відбудеться у п'ятницю, 
15-го березня, від години 
7:30 до 10-ої вечора. 

ЧЕРГОВИЙ ВИСТУП 
СТУДІЇ МИСТЕЦЬКОГО 

СЛОВА 

Ню Йорк. -– Студія Мис
тецького Слова Лідії Кру– 
шельницької знову висту
пить тут в неділю. 17-го 
-березня, ц.р.. о год. 3-ій по 
полудні у приміщенні Фе– 
шен Інституту, при 227 За
хід 27-ма вулиця з внетав– 
кою-бенсфісом „Казка про 
Мару" і „Мандрівки серця" 
Ліпи Костенко. В „Казці 
про Мару", авторка змальо 
вус долю дівчини, яка му
сить вирішити, чи бути прек 
расною фізично, чи духово. 
Дія відбувається в українсь
кому селі, з його повір'ями, 
приказками й танцями. У 
творі . .Мандрівки серця" 
авторка зображує людину 
великої любови до людей і 
до світа, людину боротьби 
за свою батьківщину. 

Український лікар візьме участь в 
конференції в Китаї 

Філядельфія (В. Свтушсн 
ко). - Д-р Стефан Савчук. 
відомий філядельфійський 
лікар-науковець і педіятр. 
був вибраний Американсь
ким товариством педіятрів. 
взяти участь в спільній аме
рикансько-китайській кон
ференції педіятричних ліка
рів, яка відбудеться з ініція– 
тиви Китайського медично
го товариства в квітні 1985 
року в Пекіні. 

Китайське медичне това
риство представить свої 
недавні зміни в публічній 
системі медичної опіки, 
включно із спільним захід
нім, як також традиційним 
китайським способом ліку
вання. 

Д-р Савчук працює нау
ковцем з ділянки педіятрич– 
ної медицини в міжнарод
ній фірмі „Джаисон і Джан– 
сон" вже понад 20 років і є 
директором медичної опіки 
та головою Опікунчої ради 
установи педіятричної об
слуги, що і є фундацією для 
педіятричних дослідів. 

Він є членом Американ
ського медичного товарист 
ва. Американської академії 
педіятричних лікарів. Не 
зважаючи на навантажен
ня працею, він знаходить 
час активно працювати 
в українському громад
ському, а зокрема цер
ковному житті. Належить 
до української правос
лавної катедри св. Володи
мира в Філядельфії, довго
літній член Церковного ко
мітету. Великий любитель 
співу і тому з молодих років 
належить до хору ім. Олек
сандра Кошиця при катедрі 
св. Володимира у Філядель
фії, а останніх два роки є 
диригентом цього хору. 

Д-р Савчук є одним із 
основогібложйиків Уграїя'- : 

ської Православної Ліги в 
ЗСА. Він є членом Консис
торії УПЦеркви в ЗСА. як 
також на протязі останніх 
п'ятьох років скарбником 

-v-V^V,O 

Д-р С. Савчук 

Опікунчої ради Свято-со
фійської Української Пра
вославної Семінарії УПЦ в 
ЗСА. 

Д-р Савчук с сином бл. п. 
отця протопресвітера Івана 
і Теклі Савчук. Бл. п. о. 
протопресвітер Савчук був 
понад 35 років настоятелем 
катедри св. Володимира 
Великого в Філядельфії. 

Д-р Савчук його дружина 
Оля і два сини. Стефан, 
мол. з дружиною і донеч
кою і Славко, с членами 
422-го ВІДДІЛУ УНСОЗЮУ. 

ВИСТАВКА 
О. МАЗУРИ КА В ОМУ А 

Ню Йорк. Об'єднання 
Мнстців Українців Амери
ки інформує, що відкриття 
виставки сучасних ікон і 
краєвидів Омеляна ' Мазу– 
рика з Парижу відбудеться 
у неділю. 24-го березня ц.р., 
р гол. 1-ій по полудні в 
галерії ОМУ А. при 136 Дру 
ta авеню. Виставка буде 
відкрита від 24-го ло 31-го 
березня в будні від 6 -
8:30 . в суботи іі неділі від І 

8 вечора. Мистець буде 
присутній1 на відкритті вис
тавки. 

Третя пожертва Славутичів 

Едмонтон, Альта(М. Ко– 
валюк). - У грудні 1984 
року родина Славутичів в 
Едмонтоні, а саме дід Яр. 
його син Богдан та внук 
Богданко, з мстою вшану
вання пам'яті свого предка 
Михайла Жученха (1840-
1880). харківського правни– 
ка та співзасновника й фун
датора Наукового Товарис
тва ім. Шевченка, внесла 
третю річну пожертву в су
мі 1,000 дол. на докінчення 
словникової „Енциклопедії 
українознавства", над якою 
працюють науковці в Сар– 
селі, Франція. 

Попередні річні пожерт
ви, зі згаданою метою, були 
такі: 1,000 дол. до Пенснль– 
ванійського університету, в 
якому Яр Славутич здобув 
докторат в 1955 році з укра
їнської літератури, завдяки 
дворазовій стипендії від 
того університету, та 1,150 
дол. - Шевченківській Фун 
дації у Вінніпезі, що надає 
допомогу українським мис 
тцям і письменникам у Ка

наді, зокрема на видання 
їхніх творів. 

Пожертви родини Славу
тичів даються щороку тим 
освітнім, науковим чи ін
шим установам, що найбіль
ше потребують допомоги у 
своїй корисній праці для 
визволення України та збе
реження й розвитку її куль
тури. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ В 
ШАМПЕЙН 

Шампейн. Ілл. - Україн
ська Студентська Громада 
при Іллинойському універ
ситеті у Шампейн-Урбана 
влаштовус Український 
День в суботу. І 6-го березня 
в год. 3-ій у залі фундації 
Меккінлі у ШампеЙН. Вис
тупатимуть різні мистецькі 
одиниці, між ними банду
ристи і танцюристи з Чика
го. Також буде перекуска з 
українських традиційних 
страв. 

Проголошення конкурсу 
на стипендію з Фонду 

СУЛ ім. Еви Статків 
Ню Йорк. — Союз Ук

раїнок Америки проголо
шує четвертий конкурс на 
приділення стипендії з Фон
ду ім. Еви Статків в таких 
категоріях: 

щ На студії української 
мови для абсольвентів жур
налістики, мовознавства, 
бібліотекарства і музейниц
тва, які плянують викорис
тати знання української мо
ви у професійній праці; 

0 На студії для осягнен
ня докторату у ділянках 
українознавства або в по
рівняльних дослідах у ді
лянках літератури, історії, 
соціології, музикології і т.п. 
після цього, коли універ
ситет апробує тему. 

' Д о п о м о г а у виданні 
наукової праці з ділянки 
українознавства, прийнятої 
до поблікації авторитетним 
видавцем. 

Висоту стипендій виріиіу– 
шус комісія у кожному ок
ремому випадку. Кваліфі
кованими кандидатами на 
стипендії с членкн СУА. які 
вступили до організації 
принаймі один рік перед 
внесенням подання про сти
пендію. Реченець внесення 
падання на стипендію - 30-
го квітня 1985 року. У пер
шій і другій категоріях сти
пендії будуть призначені на 
студії в американських і 
канадських університетах. 
У листі необхідно подати, 
на котру категорію стипен
дії кандидат вносить пода
ння. 

По інформації слід звер
татися на адресу: Ukrainian 
National Women's League of 
America, Inc., Eva Stashkiw 
Scholarship Fund. "408 
Second Ave, New York, N.Y. 
10003. 

M. ҐОРБАЧОВ ВИБРАНИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК 

- Москва. - Як повідом
лялося у вчорашньому чис
лі „Свободи", в неділю, на 
73-му році життя, помер 
генеральний секретар ЦК 
К П С С і голова Президії 
Верховної Ради СССР Кон– 
стантин Черненко. Чотири 
години після його смерти 
ТАСС поінформував, що 
Міхаїл Горбачов одного
лосно вибраний генераль
ним секретарем Централь
ного Комітету КПСС на 
надзвичайному пленумі 
Центрального Комітету. 

54-річний Міхаїл Горба
чов став четвертим за остан
ні 28 місяців совєтським 
керівником і наймолодшим 
на цій посаді після Леніна. 

М. Горбачов народився 
2-го березня 1931 року на 
Ставропольшині в селянсь
кій родині. В 1955 році він 
закінчив юридичний факуль
тет Московського універси
тету і вернувся в Ставро
польський край, де став 
швидко підійматися по пар
тійній драбині. 

В 1966 році Горбачова 
„вибрали" першим секрета
рем Ставропольського кра
йового комітету КПСС. У 
1970-ті роки його перевели 
на роботу до Москви в ЦК 
партії, де в жовтні 1980 року 
він став членом Політбюра. 
В 1982 році, з приходом до 
влади Юрія Андропова. 
Горбачов став головним 
партійним керівником со
вітської економіки 

Перші кроки на зовніш
ньополітичній сцені Горба
чов зробив у 1983 році, коли 
побував з офіційною візи
ток) в Португалії і Канаді. В 
1984 році він став головою 
комісії іноземних справ Вер
ховної Ради СССР. Візита 
Горбачова до Англії в груд
ні Мннулоро року закріпила 
за кордоном його репута
цію як впливову людину в 
Кремлі. 

Один з британських полі
тичних діячів охарактери
зував Горбачова як „дуже 
впевненого в себе". Інший 
сказав, що „він зробив вра
ження людини, яка мас вла
ду і добре почуття гумору". 

Колишній державний сек
ретар ЗСА Алсксандер Гейт 
сказав, що з приходом до 
влади в СССР Міхаїла Гор
бачова в Кремлі повинні 
статися великі зміни. 

В ЗСА вважають, що но
вому лілерові Совстського 
Союзу треба буде певного 
часу для зміцнення свого 
становища і що совстська 
позиція на переговорах у 
Женеві покищо залиша
ється без змін. 

За словами іншого колиш
нього державного секрета
ря Сайруса Венса. „призна
чення Горбачова майже не 
здивувало нікого". Венс вва– 
жас, що „період колектив
ного керівництва в СССР 
буде грива ти не менше 
року, після чого новий лідер 
зміцнить свої ПОЗИЦІЇ?. 

Віцепрезидент Дж. Буш очолив 
делегацію ЗСА до Москви 

Вашінгтон. Президент 
Роналд Pet єн, не зважаючи 
ьа деякий тиск зі зовні, вирі
шив і тим разом не браги 
особистої участи в похоро
нах совстського лілера Кон 
стантина Черненка, нато
мість він поїхав до совстсь– 
кої амбасади у Вашіштош. 
склав на руки амбасадора 
СССР Анатолія До'бриніна 
кондоленції з приводу смер– 
ги генерального секретаря 
ЦК КПСС і голови Прези
дії Верховної Ради СССР. а 
у розмові з кореспондента
ми заявив, що він готовий 
кожної ХВИЛИНИ зустрітись 
з новим совєтським ліде
ром Міхаїлом Горбачовим, 
як тільки цей перебере вла– 
лу у свої руки. 

Американську делегацію 
на похорон Черненка очолив 
віцепрезидент Джордж Бути 
і державний секретар 
Джордж Шулц. Як відомо, 
Дж. Буш. після своєї довшої 
поїздки до країн Африки, 
перебував в Женеві. Швей
царія і мав па мір взяти 
участь в церемонії заночаї– 
кування нових переговорів 
між ЗСА і СССР у справі 
зменшення арсеналів нукле– 
арної стратегічної зброї, які 
не зважаючії! на смерть К. 
Черненка, розпочалися у. 
вівторок. 12-го березня ц.р.. 
так як було раніше передба
чено Політичні спостеріга
чі пригадують, що віцепре– 
!ИДСНТ Дж. Буш репрезен
тував З'єднані Стен ти Аме
рики на похоронах двох 

попередніх совпськнх ліде
рів Леоніда Брежнєва і 
Юрія Андропова. 
- Поінформовані особи у 

Вашіш тоні заявили що Р. 
Реген. довідавшись від Ро– 
беріа МекФарлейна. лорал 
ника Президента у справах 
Крайової безпеки про смерть 
К. Черненка, поважно но
сився з думкою взяти осо
бисто участь в похоронах і 
Білий Дім навіть пов'язався 
був в іій справі і амбасадо– 
ром ЗСА до СССР Артуром 
Гарманом, але ПІСЛЯ корот
кої о засідання найближчих 
сиівробії ників Президен та 
запало рішення, що В такій 
ситуації поїздка Р. Рсґена 
ледве чи принесе якунебудь 
користь для ЗСА і СССР 

У лис і і. який привіз до 
Москви Дж. Буш. Прези
ден і ЗСА пише, ЩО амери
канський нарід, так як усі 
народи світу, змаїас до ми
ру і тому ЗСА і СССР, по 
можливості в якнайкорот
шому часі, повинні розп'ята 
їй ті проблеми, які їх ді
лки,, не шляхом конфрон
тації, не ПОГЛМ6ЛЄННЯМ хо
лодної війни, а спокійним 
діялої ом між собою і діло
вими переговорами. Прези
дент Р Реї єн висловив та
кож задоволення, що не 
зважаючи на емер 11. К. Чер
ненка, совстські лідери рі
шились на продовження пе
рсі оворів в Женеві, які по
винні дати новий поштовх 
ДО ВІДНОВЛСННЯ кращих ВІД
НОСИН між ЗСЛ і СССР. 

В СВІТІ 
ЄГИПЕТСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ Госні Мубарак. перебу
ваючи у Вашінгтоні з офіційною візитою. розпочав там 
ряд переговорів з президентом Ронаддом Регеном і 
членами його кабінету. Він надіється, що З'єднані Стейтн 
\мернки збільшать військову і економічну допомогу для 
Єгипту принаймні на дев'ять мільйонів долярів. Мубарак 
іілянус зустрінутись на розмові з секретарем Департамент 
ту оборони Каепаром Вайнбергером і виступити в 
Крайовому пресовому клюбі перед журналістами, щоб 
т'ясувати їм свій плян переговорів арабських країн з 
Ізраїлем та евентуальне підписання мирового договору, 
який, на його думку, значно поправив би ситуацію на 
Близькому Сході. 
В НЕДІЛЮ, ІО-ГО березня в ізраїльськії! місцевості 
Мстулляг розірвався автомобіль наладованнй вибуховим 
чатеріялом. Під час вибуху загинуло 12 ізраїльських 
вояків, а 14 були поранені. Випадок трапився на ізраїль– 
сько-ливанському кордоні. Вже наступного дня ізраїльсь
кі вояки перевели відплатну акцію, в якій загинуло І4 
шіїтських терористів. 
У ВАШІНГТОНІ СТАЛО відомо, що Аргентина продала 
та 20 мільйонів долярів частину американської модерної 
тброї Іранові, а головно протитанкові і протнкорабельні 
ракети. Цю інформацію перший подав до відома францу
зький журнал. Аргентина продала також Іранові декілька 
американських військових літаків типу Ф 5 і запасові 
частини ло американської зброї, залишеної в Ірані 
військами шаха Різа Паглеві, після так званої іранської 
революції і приходу до влади екстремістів аятолли 
Хомейні. 

ПОСЛАННЯ 
В40-Л1ТТЯ УВ'ЯЗНЕННЯ ІЄРАРХІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 

Внсокопрсосвященннм Митрополитам. 
Архієпископам, Єпископам 
Духовенству і Вірним мир і благословення! 

Після Господнього Вознсссния і Зіслання Святого 
Духа починається історія Христової Церкви на землі 
та її перша, наче хроніка - - літопис, що її залишив 
нам св. апостол Лука - свідок багатьох полій, який 
„вивідавши про все докладно від початків',' старався 
нам їх описати. Перша річ, що впадає в очі t 
начальних сторінок цісї хроніки Святого Духа це 
скорий і динамічний ріст Церкви, церков-громад \ 
Палестині й у Сирії під впливом проповіді св. Петра й 
Апостолів. Водночас, же з тим благословенним 
ростом Церкви під життєдайним впливом Святою 
Духа, неначе тінь темної хмари, що заслоним сонне. 
зауважуємо й інше явище: переслідування Церкви, ії 
апостолів, та вірних. Вістря переслідувань, заборон, 
погроз, ув'язнень, а навіть і смерти спрямовується 
найперше проти апостолів, які з волі Христа стали бу 
дівннчими Церкви й проповідниками Царства Божо
го на землі (Діян, 12, 1-5, 4,21; 5.41; 4,25.). 

Переслідування Церкви та її апостолів не і 
несподіванкою або чимсь незвичайним у житті 
Церкви, хоч воно може нам являється дивним. Сам 
Спаоитель це предсказав своїй Церкві. Він також 
зазнав переслідування, помер ганебною хресною 
смертю, щоб тим способом знищити владу диявола й 
принести спасіння людям, які сиділи в темряві. Його 
страждання й смерть стали спасінням світу. Його 
вірний, великий апостол Павло, що зорганізував 
стільки церковних громад в Малій Азії і на Балканах, 
жив серед безустанних переслідувань, тому й казав, 
що носить Христові рани, уважаючи, що тим 
доповнює на своєму тілі те, ..чого ще бракує 
скорботам Христовим для того тіла, тобто Церкви" 
(Кол. 1,24). 

Страждання Церкви с п ростом, муки її членів 
багатством; кров мучеників її посівом, сльози 
переслідуваних — знаком її Божої Правди та післан– 
ництва. терпіння невинних вірних - її відзначенням, 
а рани на тілі мучеників - це рани Христові на тілі 
Церкви. Історія вже двох тисяч літ с цього наявним 
доказом. 

День 11-го квітня 1945 року останс в історії 
Української Католицької Церкви історичною датою 
початку грізного переслідування нашої Церкви, що 
зриває без перерви й пощади вже сорок літ. його 
метою є цілковите знищення нашої Церкви, яка тепер 
прагне відзначити тисячоріччя свого післанннцтва на 
наших землях, з близько 400 літ від свого відновлен
ня едноетиз Петровим Престолом у Римі. Та цс не 
перше в нашій історн переслідування Церкви з боку 
нашого північного сусіда, який прийняв від нас із 
Києва християнство, століттями користав з наших 
духовних і культурних благ, де на початку цього 
сторіччя слуга Божий Митрополит Андрей посіяв 
зерно церковного возз'єднання. В минулому мос
ковські царі пересідували нашу Церкву в ім'я 
російського православія. яке спричинило повалення 
царату й розгнуздання жахливої ненависні до релігії. 
до створення ворожої християнству ідеології з 
матеріялісгичною доктриною, зі іапереченням і 
ненавистю до всякої релігії та Бога Від 1917 року ця 
влада й держава приступила до руйнування Христо
вої Церкви на наших землях й усю свою лютьвилила 
проти української православної, автокефальної 
Церкви, незалежної від Москви, яку по кількалітньо
му переслідуванні зліквідувала. Нашу ж українську 
католицьку Церкву царська влада ліквідувала в 
минулих століттях на всіх окупованих теренах 
етнографічної території. Збереглась тільки Західня 
Україна до пам'ятного дня 11-го квітня. Перша атака 
на неї відбулась у 1939 році, коди большевицькі 
війська зайняли Захілню У країн;, В 1945 році, коли 
вони побачили, що їхня воєнна перемога є запевнена, 
не чекаючи навіть кінця війни, приступили до її 
повного злікідування. В тій боротьбі проти Христа й 
Його Церкви мала участь російська, большевицьким 
урядом злегалізована православна Церква. 

Дня 11-го квітня 1945 рок\ в ту саму годину агенти 
(Закінчення на стоп, j) 

В АМЕРИЦІ 
БІЛЯ 100 ТИБЕТЦІВ в Ню Йорку пікетували місію 
червоного Китаю в неділю. 10-го березня ц.р.. у 26-ту 
річницю тибетського повстання проти окупації їхньої 
країни червоним Китаєм. Перед протестом один з 
організаторів відчитав привіт від Даляй Лями, духового 
провідника тибетців, який гостро критикував червоний 
Китай, обвинувачуючи Пекін в насильному забиранні 
тибетців на примусову працю в Китаї та в нищенні 
релігійно-національних пам'яток Тибету. 

ЄГИПЕТСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ Госні Мубарак прибув 
до Вашінгтону. де він відбуде ряд конференцій з представ
никами Уряду за зустріне президента Роналда Регена. Він 
мас довгу листу домагань не тільки фінансово-господар
ського характеру, але також він мас певні політичні 
справи, на які він хоче апроботн американського Уряду. 
Між іншим, він пропонуватиме президентові Регенові 
прийняти спільну делегацію палестинців, включно з ПВО, і 
йорданців для дискусії палестинської автономії чи незалеж 
ностн. проти чого є Ізраїль. 

ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕҐЕН підкреслив своє рішен
ня „не торгувати" зі совєтами чи то ракетами MX чн 
стратегічною оборонною системою в космосі, проти яких 
гостро виступає Москва. Президент Реген додав, що коли 
б ця оборонна система нових ракет була в посіданні СССР, 
то він був би в спроможності видати світові ультнмат, 
тотальної льояльности. 

НЕДАВНІ ЗАВОРУШЕННЯ ТА бійки в Атланті. Джорд– 
жія, знані психологи приписують цьому фактові, що ці 
діти походять з багатих родин і часто залишені самі 
вдома виробляють,що хочуть, не маючи жадної опіки чи 
контролі. Це діти багатих роднчів,які в Атланті наробили 
бешкетів, вживаючи ножів та навіть револьверів у 
вуличних бійках. Деякі з психологів також приписують 
негативні впливи телевізії, в якій часто показується 
„шляхи до швидких розв'язок" різних скомплікованнх 
проблем, які діти стараються наслідувати в дійсному 
житті. 
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1000-Ліття Хрищення Русі -
без України 

Нешенел Джеоґрафік", один з найкращих у 
світі періодиків, орган Крайового географічного 
товариства у Вашінґтоні, приніс у своєму числі 
за місяць березень 1985 року обширну статтю 
під досить чудернацьким заголовком „Коли 
Русь перевела інвазію на.Росію... Шлях вікінґів 
на схід". Стаття стосується княжого періоду 
історії України та зокрема Хрищення Русі– 
У країни за Володимира Великого, але - згідно з 
своїм характером географічного журналу -
докладно займається шляхом, як-то скандинав
ські вікінґи ,,глибоко вдерлися на російську 
землю за ,.легендарного" Рурика. Автор, Пол 
Джордан, підписаний як ,.старший асистент 
редактора", очевидячки знає і стор ію Сходу 
Европи так, як її подали американські історики 
надхненні російськими істориками царської 
урядової школи - про триєдину націю. Він 
правильно вживає термін „Русь" на означення 
того часу, коли правив Володимир Великий, але 
раз-у-раз переплутує „Русь" з „Росією" подаю
чи, наприклад, поруч із мапою із московським 
назовництвом міст , субтитул „Шлях варягів -
вікінґове праджерело російської держави" . 
Також і інші історичні тези автора — делікатно 
кажучи - дуже дискусійні. Наприклад, читаємо, 
що „західні історики знаходять, що першими 
правителями держави, якою є тепер Росія, 
Білорусь і Україна не були слов'яни, т ільки 
скандинавці..." 

Хаотична стаття, все ж, об'єктивно стверд
жуючи, писана досить пристойно ї поруч із 
згаданим визнанням теорії триєдиної нації не є 
антиукраїнська. Свідчить про це такий уступ: 

Київ, де розпочинається далекосяжний степ, 
став третім у Совєтському Созі найбільшим 
містом, столицею прегарної України... Син князя 
Володимира, Ярослав Мудрий, підніс Київську 
Русь на вершини XI сторіччя. Процвітала торгів
ля з Візантією, під його патронатом ширилась 
наука й література. Він нав'язав тривкі зв'язки з 
Заходом взявши за дружину шведську княжну 
Інґігерд. Одна з його дочок Єлисавета стала 
дружиною короля Норвегії Гаральда Гардраа– 
да, його дочка Анна стала королевою Франції, а 
дочка Анастазія королевою Угорщини..." Стаття 
ставиться прихильно до княжого періоду Украї
ни, однак поруч із цією прихильністю знаходимо 
там таке мало зрозуміле речення, як майже 
10 мільйонів рос іян, білорусинів і українців 
живуть над берегами Дніпра..." Коли ,,живуть" -
чи в часах літописця Нестора, чи в якомусь часі 
пізніше - і коли-то росіян було над берегами 
Дніпра більше, як білорусинів і українців - цих 
останніх щойно на третьому місці?!... Київ автор 
називає ,,матір'ю руських міст". Він не знає теж, 
що термін ,,Росія" появився вперше аж після 
Полтавської битви 1709 року. 

Стаття, очевидно, як увесь той знаменитий 
журнал, багатоілюстрована, а крейдовий папір 
і новітня ілюстраційно-друкарська техніка збіль
шує прегарний зовнішній ефект. Стаття заслуго
вує на увагу наших істориків. Автор поставився 
до тематики настільки поважно, що сам об'їздив 
країни Скандинавії і Прибалтики та очевидячки 
знайомий з оповіданням Нестора, на якого 
кількакратно покликується. Знайти безпосеред
ній контакт з редакцією ,,Нешенел Джеоґрафік" 
мабуть не дуже легко. Але попробувати можна 
- особливо нашим активним діячам культури у 
Вашінґтоні. 

Дописи і ж и п я громад, установ, організацій. 
інституцій чи осіб, включно з посмертними згадка– 
МИ-некрологами, мають бути не довші за три 
сторінки машинопису, писані через лва інтервали на 
ірукарській машинці і лише на одному боці листка 

паперх Якщо лопис писанин рукою, слід також 
дотримуватися великих відступів поміж рядками і 
писати розбірливо (дехто розуміє пю вимогу як 
писання великими літерами, насправді літери маютг. 
бути малі, але великі проміжки поміж рядками, щоб 
було де поправити речення, якщо зайде погреба). 
Дописи слід надсилати до редакції до десяти днів 
після описаної події. Редакція застерігає за собою 
право скорочувати дописи і правити мову. Просимо 
дописувачів подавати повні імена і прізвища у своїх 
матеріалах, не скорочуючи їх. У випадку англійських 
На їв чи прізвищ слід подати їх і по-англійському і по-
українському. Редакція. 

Під тиском мадярського 
війська на Закарпатті наші 
хлопці були приневолені 
перейти польський кордону 
Карпатах і попадали в руки 
польської поліції, КОП-у і 
польських платних дивер
сантів, які жорстоко розпра
влялися з ними „за здрадс 
стану". Тюрми наповнили
ся вщерть українцями. По
ляки раділи, що вдалося їм 
ціною нашого народу здо
бути „спільну границю з 
братанкєм". На кожному 
кроці чули ми злобні дотепи 
від поляків; особливо про
вокувала нас польська ву
лиця. Засліплені вірою у 
своє ,,моцарство", польські 
шовіністи не могли навіть 
подумати, що їхнє „моцар– 
ство" переживе нашу Кар
патську Україну ледве кіль
ка місяців. Вони лаяли пре
зидента Гаху і чехів, що без 
одного стрілу піддалися 
Гітлерові. Часописи цьку
вали проти українців, а 
,,ІлюстрОвани Курєр Цо– 
дзєнни" вів переду тій робо
ті. Щораз появлялися вістки 
в пресі про виселювання 
наших людей із прикордон
них полос і про судові роз
прави проти наших свяще
ників за „фальшування" 
метрик. А це „фальшуван
ня" полягало в тому, що 
священики давали українсь
ким прізвищам закінчення 
— -ський і - ів, або не 
х о т і л и польщити наших 
прізвищ. Щоб надати Схід
ній Галичині польський 
характер, працювали всякі 
польські шовіністичні орга
нізації та товариства, нап
риклад, „стшельци" і „Звйо– 
нзек шляхти загродовей". 
Останній вмовляв у нашого 
селянина, що він польсько
го і шляхетського походже
ння, коли мав прізвище на 
— ський, але згодом втягав 
до організації навіть таких 
українців, прізвище яких не 
мало нічого спільного з 
польською звучнею. 

На шпальтах польських 
часописів аж роїлося від 
„учених" статтей на україн
ські й німецькі теми. Поль
ща гарячково готовилася 
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до війни, майже кожне чис
ло краківського „Кур'єра" 
повідомляло, що такий і 
такий патріот зголошуєть
ся на живу торпеду й хоче на 
випадок війни посвятити 
для батьківщини своє жит1" 
тя. Серед Поляків помічали
ся тоді численні прояви де
шевого патріотизму, а рад
ше патріотичного гохштап– 
лерства. Весь той патріоти
чний запал і штучний енту– 
зіязм десь нагло щез, як 
тільки кілька місяців пізні
ше вибухла війна. Писала 
польська преса, що Польща 
гарантує цілість кордонів 
Англії („Коня кують, а жа
ба ногу підставляє"!), що 
німці Горішнього Шлезька 
вилазять на дерева й пере
лякані глядять у сторону 
Польщі, чи не йде вже поль
ське військо. На ту останню 
тему помістив був Еко зна
мениту карикатуру в „Ко
марі". 

Англія за всяку ціну хоті
ла перетягнути на свій бік 
Сталіна, але хитрий грузин, 
бачив для себе добру конь– 
юнктуру, чекав, хто дасть 
більше. Почали кружляти 
поголоски, що Німеччина 
переговорює з совєтами, а 
один польський часопис 
(оскільки собі пригадую, 
„Газета Цодзєнна" з травня 
1939 року) приніс сенсацій
ну вістку, що британський 
дипломат, вертаючись від 
Сталіна, стрінувся на кори
дорі Кремля з німецьким 
кур'єром. Ми вважали цю 
ревеляцію звичайною „кач
кою", бо не могло нам тоді 
поміститися в голові, щоб 
Третя Німеччина, яка виро
сла на тлі боротьби з кому
нізмом у Німеччині, могла 
входити в союз з большеви– 
ками. Але пропам'ятний 
день 17-го вересня 1939 року 
переконав нас, що ревеляці– 
йна вістка польської газети 
не була безпідставною. 

А тим часом у повітрі з 
кожним днем дедалі більше 
пахло порохом. Після дов
ших курсів підготови до 
повітряної і протигазової 
оборони, поляки влашту
вали нові курси; тим разом 
для власників і сторожів 
камениць. Часописи почали 
подавати список речей і 
харчів, в які треба себе забс– 
спечити на випадок війни. 

' Польська преса почала на
раз підлабузнюватися до 
большевиків і Совєтського 
Союзу. Чимраз частіше по
мішувала статті про СССР і 
життя в большевії, а статті 
ставали чимраз прихильні
ші для східніх сусідів. Поля
ки були переконані, що со– 
вєтська влада таки піде з 
Польщею і Англією проти 
німців. 

Усі загально говорили 
про війну; казали, що вона 
неминуча. Ми, українці, ра– 
ряче бажали собі війни, пе
реконані, що тільки війна 
може змінити наш нестерп
ний стан. А втім, — так ми 
тоді аргументували — втра
тити ми не можемо нічого, 
а зискати можемо багато. 
„Хай буде і гірше, щоб тіль
ки інакше!" Двадцять кіль
ка років у польському ярмі 
просили ми Бога, щоб дав 
війну, надіючись, що вона 
принесе нам краще життя, а 
буфорна польська держава 
розвалиться. А тим часом 
польська преса дедалі біль
ше й більше кокетувала 
СССР, царство жаху, голо
ду й нужди, та вибілювала 
все, що ще недавно зобра
жувала в чорних кольорах. 

У такій атмосфері закін
чували ми шкільний рік у 
червні 1939 року. На остан
ній пленарній конференції в 
гімназії хтось під кінець 
нарад півголосом сказав: 
„Хто знає, чи зійдемося ще 
тут після вакацій.. .!" Ці 
слова, кинені кимсь із поля– 

ків-учителів, здійснилися 
після двох місяців. Ми час
то пізніше їх згадували. 
Роз'їздилися ми на вакації, 
непевні, що нам принесе 
завтрішній день і чи доведе
ться по вакаціях вернутися 
в школу. 

Вакації 1939 року провів я 
в Карпатах у Головецьку. 
Було тут кілька родин куро– 
ртників і вакантний час 
минав нам приємно. Ми 
влаштовували часто прогу
лянки, вибиралися деколи й 
на кілька днів з хати. Особ
ливо часто ходили ми на 
Маківку і Плішку (найвища 
гора біля Головецька). Вос
таннє вибралися ми на Ма
ківку кілька тижнів перед 
вибухом війни. В нашому 
товаристві були дві пані ні
мки і ми з ними, спинаючись 
на вершок Маківки, співали 
німецьку військову пісню 
„In der Heimat, in der Неі– 
mat", яку кожен із нас добре 
знав з часів Першої світової 
війни. Ніхто з нас і не поду
мав тоді, що за місяць ми 
почуємо її з уст німецьких 
вояків. 

З панством Я. влаштува
ли ми теж прогулянку до 
Плав'я і Хітара. В тих при
кордонних селах особливо 
бешкетували польські при
кордонники в час останньої 
пацифікації Бойківщини у 
зв'язку з подіями на Закар
патті. Цікаво було нам по
бачити ті місцевості, де так 
жорстоко розправлялися 
польські копісти з нашими 
селянами, а може й почути 
не одне із уст, що на власній 
шкурі пережили страхіття. 
Сподівався я, що зможу від 
тамошніх людей почути 
цікаві речі про те, що дія
лось у ті великі для нас дні 
по той бік Бескиду. І дійсно, 
з уст декана Ч. у Плав'ю і 
панства Й. у Хітарі наслу
халися ми багато про звірс
тва поляків. На приходстві 
в Хітарі познайомився я із 
стареньким о. Дмитром 
Йосифовичем, колись до
сить знаним постом і пись
менником, що писав під 

(Закінчення на епюр. 4) 

На весні 1840 року в Пе
тербурзі вийшла з друку 
невеличка книжка: „Коб
зар" Т. Шевченка, яка від
крила нову добу в історії 
української літератури, в 
житті всього українського 
народу. Своєю творчістю 
Шевченко, після Котлярев
ського. Квітки-Основянен– 
ка. Гулака-Артемовського 
та Метлинського, завершив 
процес встановлення нової 
української літератури й 
разом із тим почав нову 
епоху в її історії. Він творчо 
освоїв здобутки поперед
ньої і сучасної йому україн
ської літератури, головно 
слов'янських народів, а та
кож західньоевропейських. 
і як геніяльний поет і ху
дожник створив такі ідейно 
- мистецькі цінності, які 
спрямували не тільки лі
тератури, а й всю українсь
ку культуру на шлях справ
жньої самостійної самобут– 
ности. 

Маленька книжечка „Коб 
зар", що містила лише вісім 
поезій, була новим, вийнят– 
ковим явищем в українсь
кій л ітературі . Книжечка 
відкривалася малюнком 
поетового друга В. Штсрн– 
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берга: на призьбі сидить 
сліпий народний співець, 
грає на кобзі, а біля нього 
хлопчик-поводир. Цс образ 
одного із цих мандрівних 
кобзарів, яких Шевченко 
чув не раз у своїх дитячих 
літах, які оспівували життя 
та долю свого народу, які 
для поета стали взірцем 
служіння словом своєму на
родові. В їхніх надхненннх 
піснях-імпровізаціях хи
мерно перепліталось герої
чне минуле й гірке сучасне 
рідног о краю. — України. . 

Тим то вибір назви для 
цієї малої збірки поезій сим
волізував носія рідної на
родної пісні, що була пов'я
зана із життям народу й 
явно віддзеркалювала всі 
прояви його життя, його 
думи й прагнення. Відчува
ючи нерозривний зв'язок із 
народом, пост сміло брав із 
народної творчостн ідеї, 
сюжети, образи, ритміку, 
все те. що від дитини про

тягом всього життя нас
лухався, всотував в свою 
душу, що відтак із тонким 
відчуттям автентичностн 
переливав у вірші й альбо
ми. Це не було „використо
вування", властиве поетам– 
романтикам, що любува
лися світом уяви та екзо
тикою чарів, повір'я або 
містерійних подій, це був 
зміст реальної народної 
творчости. що органічно 
впліталася в його власні 
думи й слова. 

Прокладаючи нові шля
хи в літературі, молодий 
поет підкреслював свой зв'я 
зок з тими попередниками, 
що перші почали творити 
нову українську літературу. 
У 1838 році помер автор 
безсмертної „Енеїдн". й під 
враженням цієї сумної по
дії Шевченко пише елегію: 
„На вічну пам'ять Котля
ревському". До Котлярев
ського звертається поет, як 
до батька, підкреслюючи 

цим спадкоємність літера
турних традицій. Його сло
ва: „Будеш. Батьку, панува
ти, поки живуть люди, по
ки сонце з нсбе-сяє, —Тебе 
не забудуть", тому що поет 
в ,.Енеїді" Котляревського 
бачив передусім патріотич
ний твір. Автор ,,Енеїди" 
Шевченко називає „кобза
рем", тобто народним спів
цем. Високо оцінював Шев
ченко й першого прозаїка 
української літератури Г. 
Квітку-Основ'янснка, якого 
оспівав у вірші: „До Ос
нов'яненка", висловлюючи, 
як і в елегії Котляревсько
му, глибоку пошану, якого 
він називає „батьком", „го
лубом", „орлом сизим", за
кликаючи й дальше писати 
на історичні теми. Є. Гре
бінні присвятив свою най
кращу алегоричну поему 
„Перебендя". Починаючи 
писати. Шевченко критично 
використовував позитивно 
багатий досвід своїх попе
редників і сучасників, яки
ми являлися А. Мстлинсь– 
кий та етнограф Максимо
вич й його невідступний 
друг П. Куліш із своїми 
історичними романами. 

(Продовження буде) 

З ЛИСТІВ ДО РЕДА КЦІЇ 

СПРАВДІ, - ДЕ НАШІ ЛЮДИ? 

На початку січня 1985 
року в українській пресі 
появилась стаття - „Де 
наші люди?" відомого з 
цінних дописів інж. Олексія 
Пошиваника. Цим разом 
автор, виправдуючи „слабу 
приявність" на громадсь
ких імпрезах людей із цент
ральних земель України, 
дає не тільки цікаву статис
тику українців в Чикаго, але 
вказує як належало б поси
лити і поглибити людську 
базу з країнах поселення. 

Подаючи в своїй точній 
аналізі католицькі, право
славні ^ свангельсько-бап– 
тистські парафії, він обра
хував, що українські церкви 
Чикаго мають разом 15,424 
членів, а в процентовому 
відношенні 80 відсотків ка
толиків, 16 9Ь православних 
і 496 протестантів. 

Шановний автор не до
дав, що коли приїхали ми 
до Чикаго в 1949-50 роках 
ми вправді не застали стіль
ки українських церков, але 
українські діти мали щоден– 
ну українську школу, не 
зважаючи на те що число 
наших висококваліфікова
них професіоналістів (ліка
рів, адвокатів) не перевищу
вало 10 осіб. Сьогодні має
мо у Чикаго коло 170 ліка
рів, 180 інженерів, 70 адво
катів і 35 ветеринарних лі
карів та нсобнятих статис
тикою! багато промислов
ців, дві українські фінансові 
установи з приблизно 160 
мільйонами дол. капіталу. 

А тим часом сьогодні на
ша щоденна українська 
школа при катедрі св. Отця 
Миколая мас тільки 122 
українських дітей і 65 чу
жинців. 

Повертаючись до проб
леми посилення і поглиб
лення в першу чергу людсь
кої бази, (яка без сумніву 
зміцнює матеріяльну базу), 
треба мати на увазі, як про 
те говорить О. Пошнваник: 
„Колись наші церкви були 
повні... тепер є більше похо
ронів чим христин" і даль
ше „треба розшукати лю
дей, що відійшли і пригрр– 
нути їх назад до української 
церкви та своєї громади". 

Існує в нас помилкове 
поняття, що ідейно таткерт– 
венно в нашій громаді пра

цюють лише ті, які родили
ся в Україні. Ми зразу засу
джуємо нашу діяльність на 
невдачу, бо скорочуємо ос
новну базу нашої діяльнос
ті!. Ми повинні остаточно 
усвідомити собі, що перева
жаючу кількість нашої спі
льноти, родженої в країнах 
ПОСЄЛСННЯ5 треба активізу
вати на їхнє місце в даль
шому веденні нашої грома
ди. Каже О. Пошнваник. що 
„на таке діло потрібно б 
створити всеукраїнський 
громадський комітет, комі
сію чи навіть гурток людей, 
які займалися б цією спра
вою". Уже тепер маємо ба
гато кваліфікованих сил. 
для яких не бачимо завдань 
у нашому суспільно-грома
дському житті, не збувшись 
традиційних метод багато J 
них відпихаємо від нашої 
громади. Чи не добра була, 
концепція створення одно– 
долярової річної вплати на 
фундацію СКВУ. як зовніш
ній вияв мірила скільки має
мо в діяспорі українців? Хоч 
маємо довідник українсько
го поселення, що нараховує 
вЗСА 1,100,000 українців.'в 
чому свідомих 500,000, чле
нів в організаціях 150,000. 
то в кооперації в ЗСА є 
тільки 39 відсотків з тих 
150,000 членів. 

Шановний автор дає ба
гато цінних завважень і по
рад яких засобів ужити щоб 
приєднати і зактнвізувати 
відсталих від нашої спіль
ноти громадян. Ця стаття, 
як рідко котра, коротко і 
акуратно трапляс в пекучу 
проблему нашого буття — 
цифрами і статистикою ви
являє актуальний стан на 
прикладі Чикаго. Статисти
чний облік у нас не розпра– 
цьований і початки не тіль
ки в Чикаго, але на місцях в 
поодиноких українських 
осередках мусимо робити, а 
усвідомленням цієї важної 
проблеми повинні зайня
тись усі крайові установи, 
включно зі СКВУ. 

Приємно вітати людей, 
які аналізують наші націо
нально-громадські питання 
на нових землях поселення. 

Омелян Плешкевич 

Чикаго, Ілл. 

ДО ГЕНЕЗИ ІМЕНИ „ТАРАС" 

Подаю свій коментар на 
допис Ф. Лукіяновича „До 
уваги україністам" („Сво
бода", ч. 7-мс 11-го січня 
ц.р. стор. 2, 8). Автор допи
су робить здогад, що ім'я 
„Тарас" не подибується у 
княжій добі, що в Україні 
воно появилося, мабуть, 
щойно в XVII - XVIII сторі
ччях, і що туди могли його 
занести турко–татари із ти– 
бетансько-непальських про
сторів. 

Документальні дані пока
зують дещо іншу картину. 
Правда, що в княжій добі 
„Тарасія" ще не бачимо, бо 
не маємо масових списків 
імен звичайних людей — а 
лише імена князів, митро
политів , деяких бояр та 
тисяцьких. Але документи 
показують, що ім'я „Тара– 

сій" було вже досить поши
рене в Україні в середині XV 
сторіччя. Маю тут на увазі 
найдавніший в Україні По
минальник, виданий в ори
гіналі під заголовком,.Дре
вній помянникь киево-Пе– 
черской Лаври" в київсько
му історичному журналі 
„Чтенія бь Историческомь 
Обществе Нестора Летопи– 
еца", книга 6, відділ 3. По
минальник' покриває роки 
1483-1526. Він надрукова
ний на 87 сторінках і міс
тить кілька тисяч імен та 
біля сотні прізвищ. 

У ньому ми знайшли зга
дку імсни „Тарасій" 26 ра
зів, (включаючи дві як „Та
рас"). Всі ці Тарасії розділя
ються так: три особи були 

(Закінчення на стор. 4) 

Іванна Чорнобривець 

ПОЕТ ЛІРИЧНОГО СМУТКУ 
І САТИРИЧНОЇ ГЛИБИНИ 

(До 60-ліття сперти В. І. Самійленка та 120-ліття його 
народження) 
едВНМаа mias МИ пяід іічпг mia. HHISSS: 

VII. ' 

Не можна ні в якій мірі рівняти гумор поста з зубо
скальством чи пласкістю поверхово осміяних суспільних 
явиш Тут треба шукати глибини споглядання навколиш
нього життя, віддзеркалення світогляду письменника, в 
якому бачимо основні елементи творчого „Я Самійленка. 

` Треба зважити ще той момент, що гумористично-са– 
тиоична віршована ділянка була мало поширена на 
Україні Епігони Котляревського не раз пробували цього 
ж-aHDV та не знайшлося відповідного таланту, крім хіба 
Рутанського Стороженка. Кропнвницького. аж поки не 
з'явився на літературну арену В. Самійленко. На Заході ж в 
цей час великою популярністю втішалась спадщина II ера 
Беранже (1780-1857). Його пісні-памфлети перекладали на 
чкпаїнську мову Самійленко. а та ним ряд інших письмен
ників Х р А л ч е в с ь к а . В. Щурат. М. Рильський М. 
Терсшенко. („Нащадки знатного роду". „І роїш'. „Чер– 

ВНЙНЯТКОВУ популярність в той час мала гумореска 
Самійленка .Ельдорадо". В ній поет змальовує далеку 
мітичну країну шастя, добробуту, багатства. Та це лише 
вдало підібраний прийом, щоб влучно поглумитися над 
російським царським самодержавством. Поруч райдужно– 
стн опису „щасливої вільної країни" прозирала колоніза
торська політика, визиск та гноблення багатьох народів, 
т о потрапили в рабство Московської імперії. 

Знову ж у вірші „Як то весело жить на Вкраїні" бачимо 
ВІДСУТНІСТЬ будь-яких свобід на Вкраїні під чоботом 

Москви. Ну і чим же відрізняються порядки та закони те
перішнього комуністичного уряду від тих, що були в час 
Самійленка? Дійсно, з обуренням і „сміхом крізь сльози" 
можна й зараз твердити: „Що все під гнітом тяжким аж 
пищить. Як то весело на Вкраїні! Дуже весело жить!!!" 

Самійленкова сатирична комедія на дві дії під назвою 
„У Гайханбея" малює ніби якусь фантастичну країну, що її 
називає „Норд-Остія". Догадуємось, що цс лише тактич
ний прийом талановитого автора, який правдиво зобра
жує жорстокість, самодурство, сваволю, злобні утиски, 
безконечне гноблення, карні процеси колонізатора 
України. 

Дошкульний сатиричний дух поезій і сарказм , 
виявлений у них, зовсім не характеризують злобностн 
письменникової вдачі, а с вони прямою реакцією на 
московську дійсність в Україні. Тож навіть суперлагідннй 
характер нашого сатирика не витримує і нищить ворогів 
України дощенту своїм влучним словом, гострішим за меч 
і стріли. 

Та болючим сумом відзиваються нотки сатири, коли 
Самійленкові доводиться висвітлювати занепад і дефекти 
українського національного життя. Він глибоко бачив 
корінь цих недоліків; він немов підглядав у саму душу 
своїх сучасників і будував їх сатиричними поезіями, напр. 
„На печі", „Патріота Іван", „Патріотична праця" та 
багато інших. Поет влучно характеризує запічний патріо
тизм, що обмежується гучними, тріскучнми словами, 
бомбастичними гаслами і тікає від справжнього діла. 

На таємних думках та на мріях палких 
Я роботу народню обмежу. 
Та зате ж для добра земляків дорогих 
Я без мрій і хвилини не влежу. 

Жаром сатири картає поет дрібну буденщину, грома
дську мізерію, заскорузлість. 

Кожна піч українська — фортеця міцна: 
Там на чатах лежать патріоти. 

Свого гумористично-сатнричного жанру дотримував
ся Самійленко.все життя. У творчості його знаходимо і 
прозові гуморески та фейлетони. Писав їх також і 

російською мовою: „Ведро водьі", „Юбилей старушкн". 
та інші. 

Неперсвсршсного апогею досягнув наш сатирик 
своєю поемою „Гея". Створено п 1921 року, вже за часів 
панування на Україні большевицької влади. „Гея" це 
сполучення утопії з найгострішою сатирою на совстські 
порядки в Україні. Перші три розділи описують марсіяни– 
на, який на летючій машині спустився з Марса на землю, 
свою сусідку, і знайомиться з п аборигенами, з їхньою 
мовою, звичаями, придивляється до порядків „розпереза
ної великої робочої республіки". 

Нсвіджалувана шкода, що перші три розділи поеми 
загубилися у воєнній завірюсі. Останні два: четвертий і 
п'ятий дають багатющий матеріял до роздумів. Фантасти
чний елемннт , як і , ,Норд-Ост і ї " , є лише вдалим 
облямованням, а вся змістова основа дає згущений, скон
центрований реалістичний малюнок підсовстської дійсно– 
сти на Україні в роках 1919-1920. 

Марсіянин побачив, яку біду приніс людям на землі 
комунізм. Хоч теоретично на Україні обіцяно новим 
режимом рай. та практично селянство опинилося в 
большевицькому пеклі. Робітникам жслншедекляровано 
багато вигод, а насправді гість з Марсу побачив драконів
ські закони диктатури пролетаріяту над містом, міста над 
селом, опір селянства щодо реквізицій, продналогів. 
масово повстанські загони, лісові засідки тощо. Після 
докладного ознайомлення огірчений Марсіянин спішно 
подбав про поворотну дорогу. Наостанку прочитав гасло 
на великому полотнищі, яке красувалось, перетинаючи 
вгорі вулицю: „Хатинам спокій і війна палатам, несімо 
волю всім пролетаріатам!" І тут автор устами Марсіянина 
додає, що забули таке написати: „Ляшат. оньї сперанца 
вой к'ентрате" - „Залиш надію, хто входить сюди". Напис 
над брамою, який побачив Данте, входячи до пекла. 

Вся гумористична і сатирична спадщина Самійленка, 
без вийнятку. заторкус українську дійсність. („Щасливий 
день пана Ямайського". „Розмова", „З моїх пригод", „Про 
душі, про п'яти та про інші цікаві речі", „Бездимний 
тютюн". „Надзвичайна пригода з титулярним совітни– 
ком") і багато інших. 

(Продовжений буде) 



. 
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4. 48. СВОБОДА, СЕРЕДА. 13-го БЕРЕЗНЯ 1985 

Послан 
(Закінченая н ( 

КҐБ арештували наших Владик: у Львові - митро
полита Иосифа. синскоиа Никиту Будку й спнекопа 
Миколая Чернецького; у Станнславові; гпископа 
Григорія Хомншина і сішскона Івана Лятншсвсько– 
го. В тому часі большевики не зліквідували перемись– 
кої спархії тільки тому, що Перемишль опинився в 
границях польської республіки. Щойон 21 вересня 
І945 року вперше заарештовано черемиського 
ЄІІИСКОПа Иосафага Коциловського, а другий раз"25 
червня 1946 року ув'язнено й передано совстам. Дня 
26 червня того ж року ув'язнено иеремиського 
ЄПЙскрпа помічника Григорія Лакоту. Про ті 
переслідування Української Католицької Церкви 
пише Папа Пій ХІІ,п'ятнуючи їх гострими словами: 
„Бо з великим ему і ком ми довідалися, що на теренах, 
недавно прилучених до Росії, найдорожчі наші брати 
і сини українського народу терплять тяжкі пересліду
вання задля свосї вірности до Апостольського 
Престола; і не бракує таких, що всіма способами 
стараються відорвати їх від спільності! Матсри 
Церкви та привести проти їхньої волі й найсвятішого 
переконання до злуки з нез'гднненимн. І так духовен
ство українського обряду, нк доносять у письмі 
іверненім до державної влади, жалується, що його 
Церква в Західній Україні, як вона сьогодні назнвагть 
СЯ, опинилась в дуже трулннх обставинах, тому що 
всіх і пископіа і багатьох з їхніх священиків ув'язне
но га рівночасно заборонено комунебудь приймати
ся заряду української Церкви". 

..Знаємо теж. Достойні Брати, що ці трудності і 
прикрості оправдується, розуміється сповидно, 
полі і ИЧННМИ причинами. Цей спосіб поступування не 
новий; бо багато разів продовж століть вороти 
Церкви завзято та підступно обвинувачували католи
ків, начебто вони щось ділали проти держави, тому 
шо не були б посміли явно признати, що вони 
ворожо наставлені проти релігії, та її одверто 
поборювали. Подібно як колись юдеї обвинувачува
ли самого Божественного Спаса, перед римським 
намісником, кажучи: ..Ми найшли, що цей ворохо
бить наш нарід і забороняє давати дань цісареві" (Лк 
23.2). Ллє самі факти легко доказують, яка була 
причиНа тих переслідувань. Бо недавно вибраний 
Паїріярх Олексій у своєму посланні до Української 
Церкви явно захвалював і проповідував відступ– 
ство віл католицько! Церкви. А ці утиски тим більше 
нас прибивають. Достойні Брати, що майже всі 

Д-р МАРІЯ КУРИЛЯК 
оголошує 

ВІДКРИТТЯ НОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 

Chiropractic Clinic of Granby 
З ціеі нагоди відбудеться ПРИЙНЯТТЯ в суботу, 16 березня 

1985 року, від год. 11 -ої ранку до 7-ої веч. при адресі: Q 

257 Salmon Brook St. Granby. Conn. 06035 
(203) 653 6818 

ВСІХ ЩИРО ЗАПРОШУЄМО' 

У т ^ ^ ^ н ^ ^ ч ^ г е ^ ^ ( ^ ч п / ^ ^ ^ ч ^ ^ ^ ^ ч я і г ^ 
МУЗЕЙ ЦЕРКВИ-ПАМ'ЯТНИКА і 

УСТАВОДАВЧІ ЗБОРИ 
Товариства Прихильників Музею 

при Церкві-Пам'ятнику 
відбудуться 

в суботу, 23-го березня 1985 p., о год. 11-їй ранку 
в Домі Української Культури у Бавнд Бруку, Н. Дж. 

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ТОВАРИСТВА 
ПРИХИЛЬНИКІВ МУЗЕЮ 

ЦЕРКВИ-ПАМ'ЯТНИКА 

3. 16 - 3. 23 
B0YLST0N HALL - HARVARD UNIVERSITY 

Cambridge, Mass. 
ВИСТАВКА 

МИРОСЛАВИ СТАХІВ 
„ Традиційна українська вишивка" 
Субота, 16-го березня 1985 p., год. 2-4 по пол. 
Дискусія виставки та програма: „Огляд української вишив

ки" Ілюстрована прозірками. 

ПОШТОВА ДОСТАВА „СВОБОДИ" 
///сі половини грудня 1984 року редакція та 

ао міни трація ..Свободи".мас щораз більше доказів 
та листів ви) читачів, що достана поштою дуже 
запїінкнтьі я. а то і поодинокі чис.іа щоденника 
„Свободи" пропадають. 

Хочемо і притиском ствердити, що спосіб 
видавання щоденника в нічому не змінився і так яке 
минулому кожне число друкується в ранніх годинах 
так. що nit ля полудня с вже на станках і в книгар
нях в І/ю Йорку. Рівночасно для усіх передплатників 
доставляють наклад на пошту в Джерзі Ситі, яка 
міститься в найближчому сусідстві редакції та 
адміністрації при Монтгомері ву.і, 

і уваги на тс. що запізнення поштової достави 
..Свободи'' t спричинене тільки поштовим урядом. 
го п'вниіі преді ідник Українського Народного 
Союзу д-р Іван Фіне виготовив окреме письмо в цій 
справі, текст якого подасмо вниіу 

Закликаємо наших передплатників витяти його і 
і відповідним супровідним письмом про погану 
достав\ ..Свободи" вислати до свого поштового 
уряду. 

Чим більше таких листів дістануть місцеві 
поштові уряди, тим більша надія, що достава 
нашого щоденника буде краща. 
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March 1985 
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НЯ 
mop I) 
народи світу на урочистих зібраннях своїх висланни– 
ків. ще годі, коли Шаліла ведиканська війна, між 
іншими заявили, ніколи не мас бути підпрннняти 
переслідування релігії". (Енцикліка "До всіх Східних 
Церков ". 23 грудня 1945 року). 

Ніхто з наших владик не підкорився ворогам 
Христа, за ними пішла велика частина священиків, 
монахів та мирян їхня відповідь сатані гомонить і 
досі по наших землях брязком кандан. стогоном 
ув'язнених, тихою молитвою засланих по ,,ҐУЛа– 
гах" і зітханнями тих. що в новітніх катакомбах 
мусять окриватися перед переслідуваннями атеїстич
ної, безбожної совгтської влади Переслідування 
почате (1-ГО квітня 1945р. ЯКОГО вершком був 
,,Псевдо Синод" 8-Ю вересня 1946 р. у Львові, що 
"воз'(днав" нашу Українську Католицьку Церкву з 
Російською православною, триває далі, спричинюю
чи великі жертви та втрати. Найбільш болячим с те, 
що не проповідується вірним Христове Євангеліє, та 
не всі мають доступ до Христових Тайн, головно в 
часі емер ги. 

Важко досвідчас нас Господь! Ми однак віримо, 
шо пі переслідування, це проба вогню, в якому тільки 
твердий і шляхетний металь - золото та срібло — 
віра Нашого народу випробується, ушляхетниться та 
вдосконалиться. (1 . Кор. 3,13). Ця проба є на 
свідкування Христові серед цього грішного та 
безбожного роду. Наші землі стали місцем затяжної 
боротьби між Богом і силами темряви. Наш народ 
став Христовим воїном, щоб якраз перед тисячоліт
тям хрнщення України засвідчити перед Богом свою 
вірність та приналежність до Христа. А тому, що Він 
запевнив нам перемогу словами ,,У світі страждати
ме.Та бадьоріться! Я переміг світ" (Йо 16,33), наша 
перемога певна, хоч би й ціле пекло було проти нас! 
/' цій боротьбі кожний з нас мусить брати участь, без 
огляду на місце де він знаходиться. Нас бо в'яже один 
Христовий дух. одне минуле, спільна кроз та сильна 
любов до нашого краю й нашої Української Като
лицької Церкви. Рана одного з нас болить нас усіх, 
терпіння й заслуги наших страждаючих братів є 
нашими також. Ба що більше, тими стражданнями 
наших братів живе ціла Церква Христова, бо ми всі, 
поодинокі її члени, творимо її тіло. Тому так важним 
є це, щоб і кожний з нас брав участь у стражданнях 
наших братів. 

Якже ж можемо брати участь, спитаєте? Подібно 
як і перші християни. Коли влада ув'язнила апостолів 
- вся Церква молилася за них. Молитва це могутня 
сила перед Господом Богом. Тож не вільно нам 
забути про неї як засіб допомоги нашим терплячим 
братам. Божого противника можемо прогнати з 
наших земель, за словами Христа: ..Цей рід нічим не 
можна вигнати, тільки молитвою та постом" (Мр 
9,29). За молитвою братів тужив наш незабутній 
геній Тарас Шевченко; про неї просив братів у тюрмі 
св. аи. Павло, щоб кріпили його молитвою, шо Бог 
..дав мені сміливо возвішатн тайну Євангелія, якого я' 
посол у кайданах, шоб я говорив сміливо про нього, 
як повинен" (Еф. 6,19 ). ..Бо ми боремось не проти 
тіла й кровн, а проти начал, проти властей, проти 
правителів цього світу темряви" (Еф. 6,12). Проти 
нової безбожної науки, чи як її зве Папа Пій XI 
,,звироднілої науки" (переверза доктріна), що бажає 
створити нову людину з їїматеріяльнимн цілями, без 
Бога, без душі й спасіння, без любовн. правди й без 
свободи. Пам'ятаймо,Браття й Сестри, що в нас є 
непереможний засіб, тобто усильна .постійна молитва 
получена з вірою. Каже бо Хрнстос до батька 
біснуватого хлопчини: ,,Все можливе тому, хто 
вірує" (Мр 9,23). Або на іншому місці: ,.І все, чого 
проситимете в молитві з вірою, одержите" (Mr 
21,22). 

Дальшою нашою зброєю проти забріханого 
ворога є правда. Жнймо правдою й даваймо свідоц
тво правді, бо сам Бог є Правдою й вона є найкращою 
відсіччю на всяку ворожу лож. Голосімо також 
справедливість, але справедливість Христову, а не 
справедливість у визволенні від усяких суспільних 
лих. бо вони не є єдиним визволенням для людини. 
Кожен із нас повинен бути готовим іти й проповіду
вати Христа, Його Євангелію! Але скільки в нас є 
вишколених священиків, які готові були б посвятити
ся всеціло на службу Христові й проповідувати Його 
Євангелію в майбутній вільній Україні, коли в нас 
самих, тут у вільному світі на поселеннях бракує 
священиків? Тож звертаюся до Вас батьки не боро 
ніть синам та дочкам вступати в ряди борнії; 
Христових, проповідників ЙОГО Божої Правди 
БлаговіСТЯ. Знаємо, що ми всі, а передусім наші 
брати на рідних землях потребують Христа, віри в 
нього, бо немає іншого спасіння тут на землі крім 
Нього йЙого благодаті. Віра й надія на Нього це 
зброя проти всіх спокус, проти підшептів диявола, 
проти податлнвости у формі компромісів, облудних 
діялогів. фальшивої мирної коепистенпії зі злом. Все 
це блудні вогники, які ведуть лише до згуби під видом 
можливості іншого спасіння поза Христом. Наш 
ворог воює неправдою, навчанням дожних філософів 
реформаторів, революціонерів та діялектнків. Ми ж 
воюймо словом Божим, що його нам постійно по/Гає 
Церква Христова, жиймо ним та кріпімось, бо гільки 
в той спосіб перемога буде з нами. 

Тому ми всі. з нагоди цієї пропамятноі дати 11-го 
квітня 1945 року, враз з духом Пани Пія XII 
піднесімо поновно протест проти всіх насильств, що 
їх допустилась червона Москва на наших землях. 
Протестуймо проти переслідувань наших братів, 
священиків, монахів, монахинь та мирян. Ці переслі
дування не устали й не устають від початку червоної 
влади на наших землях аж по нинішній день. 
Вимагаймо волі нашій Церкві, включно зі имльнен– 
НЯМ усіх переслідуваних братів наших іа їхню віру в 
Бога. Вимагаймо направи усіх шкод, звороту 
здобутків наших батьків. Взиваймо ввесь християн
ський світ призадуматися та послухати стогонів 
переслідуваних і мучених братів наших і перестань
мо бути байдужнімн на їхні страждання. Невже ж у 
ХХ-му сторіччі ми зі страху будемо казати, гріючись 
біля вогнища: ..Не знаємо тих людей, не знаємо про 
шо говорите?" (див. Мар. 14,68.71). Хай наша 
молитва стане уенльнішою. наша віра й надія на 
поміч Божу сильнішою, щоб день тієї спасенної 
хвилини був уже близький. Щоб нашій хресній дорозі 
і Голготі був кінець, а до нас прийшов день Воскресім 
ня. й щоб ми привітали початок нашого другого 
тисячоліття зі сходом нашого сонця волі! 

Лапо в Римі, в день Стрігення І осподнього 
дня 2 15-го лютого 1985 року. 

f Мирослав Іван Любачівський 
Верховний Архиєпископ і Митрополит 

Відзначили День 
У країнськоі Незалежности 

М І Н І С Т Е Р З А К О Р Д О Н Н И Х справ Австралії Билл 
Гайден. який раніше запевняв, на підставі розмови з 
в'єтнамськими офіційними особами в Ганої. що в'етнамсь 
кі вояки не переходять таїляндського кордону, дуже 
розчарований поведінкою в'єтнамців і інформаціями, що 
вони таки нарушили камбоджсько-таіляндський кордон, 
ломимо їхніх запевнень, про щось протилежне, ^"ака 
подвійна мораль, на думку ГаЙлена, вказує на приховані 
цілі в'єтнамських комуністів. 

V неділю, 20-го січня Н Р 
о Іван Наконечний, нас гоя 
гель церкви Святого Возне 
сіпни в Мсйплвуді Н Дж . 
відправив блаї оларсі веннйй 
Молебень а український на 
рол у краю і на чужині; кі 
український уряд в екзнлі і 
за всіх тих. що в умовах 
Жорстокої злочнноі окупа
ції на рідних землях перебу
вають у нормах, концтабо
рах, пенхушках чи на засла
нні та вмирають у тяжких 
муках, спричинених совєт– 
ськнм режимом. Хоч цього 
дня падав сніг і був великий 
холод люди прийшли до Бо 
жого Храму. Після Св. Лі
тургії було врочисто промо 
вою, присвяченою дню 22-го 
січня, відзначено Січневі Ро 
ковини. У відправленні Мо– 
лебня брав участь церков
ний хор під диригуванням 
Л. Харченка з солісткою 
Раїсою Дідов і з двома вів
тарними хлопцями. Стійку 
з українським національ
ним прапором тримало то
вариство Прихильників Д Ц 
У HP. На прохання това
риства було проведено збір
ку на цілі ДЦ У HP. Ця збір
ка в цій громаді проводить
ся вже понад 25 років і це 
вже ввійшло у традицію і 
обов'язок всієї Свято-Воз– 
несенської громади. 

15-го січня настоятель 
церкви о. і. Наконений з час 
тинок) парафіяльного уря
ду І окремих парафіян взяли 
участь у підписанні посад
ником Мсйплвуду прокля– 
маціі про встановлення дня 
22-го січня Днем Українсь
кої Незалежности. а 22-го 
січня на ратуші МІСТ Мсйпл
вуду, Ірвіштону. Нюарку 
та Байону поруч зоряно– 
американського повівали ук
раїнські прапори Ці прапо
ри повівали і при вході до 
церкви Св. Вознесіння, при 
вході до будинку священи
ка, як і окремих парафіян Свя 
го-Вознесенської і ромадн. 

У неділю. 20-і о січня, ь 
залі Української о Народно 
то Дому Ірвіштону. Н. Дж.. 
відбувся свят очний концер 1, 
присвячений 67-річчя про 
голошення самостійної S'K-
раїнської Народної Респуб– 
ліки Американський гимн 
іаграв на піяно Іван Чсреу 
га з церкви Св Вознесіння. 
а відкрив концерт голова 
відділу УККА інж. М Се 
манишин, А Ксйбіда відчи 
гав проклямацію Українсь
кого Дня, що його прої оло– 
сив губернатор стен і у Ню 
Джерзі Томас Ксйн. Було 
іачитано також прокляма
цію Української і) Дня мс 
йора Ірвіштону Святочну 
промову виголосив рел І 
Длябога 

В мистецькій частині аб 
сольвентка Джуліярд кон
серваторії, солістка хор\ 
церкви Св. Вознесіння Мсй
плвуду Раїса Дідов з вели
ким успіхом виконала дві 
лісні ...Мені однаково" мул 
М. Лисснко, сл. І. Шевчен
ка, ..Не шкодую іа літами' 
муз. Г. Кнтастою. сл. О 
Підсухн. ..Києве мій" мул 
О. Шамо. сл Д. Луцеика 
. .Приплинь, приплинь" з 

опери .Запорожець за Ду
наєм" С ї \ іака Артсмов– 
ськоі6 

Монтаж з поезій О Олеся, 
Ярославенка, Б. Лспкого. 
Л Ромен. І Савицької, О. 
Лятуринської, М Щсрбака 
з художньою майстерністю 
виконала Студія Мистець
кого Слова під керівницт
вом ЛІДІЇ Крушсльницької. 
Концер і закінчено відспіва– 
нням українського гимну. 

В день Водохреща, тобто 
в суботу. 19-го січня, після 
освячення води всі парафія
ни на чолі з священиком, хо 
ром. вівтарними хлопцями 
з хоругвами, іконами та 
прапорами, що нагадувало 
церемонію, що відбувалась 
на річках в день цього свята 
на Україні, вийшли на двір. 
де було посвячено великий 
льодовий хрест, який зроб
лено напередодні цього 
великого свята Богоявлен– 
ня Господнього. Цей льодо 
вий хрест, який ставиться 
ось уже довгі роки, огляда
ють сотні людей, що про
їжджають цією рухливою 
вулицею. Ірвінгтон авеню, 
фотографуючи його. Такі 
знімки недавно появились в 
часописах Ірвіштону, Савт 
Оранджу й в інших амери
канських часописах. Тради
ція з рідних земель в україн
ській православній церкві 
Святого Вознесіння не пере
водиться і це особливо зав
дяки нашій невсипущій мо
лоді при церкви Україн
ській Православній Лізі, 
очолювання якої належить 
настоятелю церкви о. І. На
конечному і дорадники Лі– 
і н. солістці хору Раїсі Ді
дов. За їхньою безпосеред
ньою участю переводяться 
різні імпрези, ібірки як. нап
риклад, на голодуючих ді
тей в Етіопії. Наша молодь 
і року в рік відзначає річни
цю і вшановує пам'ять 7-
мн мільйонів жертв україн
ського народу в 1932-33 ро
ках 3 них - тобто старшо– 
і о і молодшого відділів Ук
раїнської Православної Лі
ги, слід брати приклад, щоб 
(берегти наші крайові гра– 
иіції. Керівникам цих від

ділів належиться нансердеч 
кіща поляка. 

В неділю. 27-го січня, 
напередодні Кру гянськоі 
грагедїї (Крути - 29 січня і 

при великій кількості пара
фіян і гостей о Наконечний 
і участю хору га вівтарних 
хлопців відслужив урочне– 
І\ Панахиду за жорстоко 
юмучених 29-го січня 1918 
року 300 студентів військо
во-академічних шкіл, які в 
обороні Київа віддали своє 
життя Перед Панахидою о 
Іван промовив слово при
свячене героям Крут Стій
ку ( прапорами несли А. К'у– 
шк і 0 Дубас Відспівано 

..Вічная Пам'ять". 
Після Панахиди в пара 

фіяльній іалі перед почаг 
ком Загальних іборів пара
фіяни вшанували пам'ять 
..Героїв Кр\ г" хвилиною 
мовчанки 

К. Степовий 

J У ПЕРШУ ДУЖЕ СУМНУ І БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого 
МУЖА, БАТЬКА і ДІДА 

бл. П. 

ІВАНА ВАНЬКА 
будуть відправлені 

ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
20-го березня 1985 р. в церквах: 

Успення Матері Божої у Байоні, Н. Дж . 
і 20-го березня 1985 р. у Фініксі, Арізона 

Про молитви за спокій душі Покійного просять' 
АННА - дружина 
МАРІЯН з родиною - син 

^W ЛЮБА з родиною - донька 

J \ 
В ПЕРШУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 

нашого Незабутнього 
МУЖА. ТАТА. ЗЯТЯ. ШВАҐРА I СВАТА 

СЛ. п. інж. 

Ярослава Мартинкжа 
будуть відправлені 

ПОМИНАЛЬНІ СЛУЖБИ БОЖІ 
в неділю, 10-го березня 1985 p., о год. 9-ій ранку, 

в церкві св. Івана в Віпані, Н. Дж.; 
в суботу, 16-го березня 1985 p.. о год. 6 15 ранку, 

в церкві св. Миколая в Пассейку, Н. Дж. 
і в неділю, 24-го березня 1985 р., о год. 10.15 ран

ку, в церкві св. Михаїла в Ню ГейвенІ, Конн. 
Просимо Рідних. Приятелів і Знайомих про молитви. 

Дружина - МАРІЙКА з донями– 
НЕОНІЛЕЮ. ЗІРКОЮ 
і ЛАРИСОЮ з мужем ЯРОПОЛКОМ 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 

І бл. п. 

ЛЮДМИЛИ РУБЕЛЬ 
з дому Хоміч 

буде відправлена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
у вівторок, 19-го березня 1985 p., о год. 7-ій рано 
в українській католицькій церкві св. Миколая 

при 24-ій і Попляр вулицях у ФілядельфП, Па. 

Просять про молитви за спокій Душі Покійної 
дочка - ЄВГЕНІЯ з чоловіком 

АЛЕКСАНДРОМ ХАРКІВ 
внук - АНТОНІЙ 

ПОДЯКА 
З волі Всевишнього відійшла у Вічність 8 лютого 198S р. 

наша Дорога МАМА, БАБУНЯ і ТЕЩА 

бл. П. 
ЛЮДМИЛА РУБЕЛЬ 

з дому Хоміч 
Цією дорогою складаємо найсердечнішу подяку Все– 

чеснішому о. крил. Томі Барилякові за часті відвідини 
Покійної вдома і в шпиталі та за достойне переведення по
хоронних обрядів. Сердечно дякуємо Родині. Приятелям і 
Знайомим за вислови співчуття особисто, листовно чи 
телефонічно, за квіти, пожертви на Св. Літургії та на добро
дійні цілі - Фонд Допомоги Українським Воєнним Інвалі
дам. 

Пожертви на СВЯТІ ЛІТУРГІЇ зложили: Марійська Дру
жина Лань. Союз Українок - Відділ 10, М. і С Артимів. Б. ІX. 
Бариляк, О. Гайдучок, М. Гевко, Л . і Б. Гевко. М. і Т. Гаиу– 
шевські, д-р М. І Н. Яремчишиии. С. і Л. Іваш. А. Кос. А. і С. 
Козак, Ю. і А. Конотопські, К. І Т. Козбур. М Княжинська. І. 
Левицький, Ю. і Г. Левицькі, О. І О. Левицькі. М. і І. Ліщин– 
ські, X. і Ю. Масюк, Я. 11. Масюк. М. Мерчимська, інж. М. І М. 
Романець, Я. і С. Рубель. Є. Парахоняк, П Скочиляс, д-р Б. 1 
Л СІлецькІ. С. і М. Чорний, М. І Г. Утриско 

На ЦЕРКВУ в ЛЮРДІ зложили: А. Заброцька і І. Кріль. 
На ФОНД УКРАЇНСЬКИХ ВОЄННИХ ІНВАЛІДІВ 

зложили: М. Турчин - Я0.00,д-рБ. ІЛ Сілецькі - S10 0 0 , 0 , і 
І. Микитин - S10 00. М. І М. Глушок - S10 tfo. І. і Д. Сеник -
S20 00, Ю. і І. Охримовичі - S25 00, М Сеник - S10 00, Г. 
Сиротюк - S20 00, Родина Макух - S10 00 М. і С. Артимів -
S15 00, Т. і К. Козбур - J25.00. М. І С Чорний - S20 00, Ю. і А. 
Конотопські - 515 00. М. Микитка - S10 00. М. і В. Кавка -
S15 00, І. СигалІВ - S2S.00. Я . і Т. Туринські - S25 00, мґр. І. 
Лісинемька - S20.00, М. Гевко - S10 00. М. Княжинська -
S10 00, Я. І С. Рубель - S50 00, Р. і Т Левицькі - S25 00, В. і 3. 
БернацькІ - Порей - S20 00. Н. Н - S5 00. А і Є Харків -
S100O0 

Хай Всевишній Господь винагородить Вас всіх стори– 

ЄВГЕНІЯ - дочка з чоловіком 
АЛЕКСАНДРОМ 

І АНТОНІЙ - внук 

к 
У глибокому смутку ділимося болючою вісткою 

з Родиною, Друзями і Знайомими. 
шо 10-го березня 1985 р. упокоївся в Бозі, проживши 87 років, 

род. t Долині, Зах. Україна 
наш Незабутньоі Пам'яті 

бл. П. 

ІВАН ВИННИК 
старшина Армії УНР і учасник Визвольних Змагань 

та кол. член УВО і ОУН, довголітній працівник 
надлісництва у Сколім І Синевідську Вижнім. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ - у вівторок, 12-го березня 
1985 р. з ПАНАХИДОЮ - о год. 7:30 веч. в похоронному за
веденні Riverdale Funeral Home, 5044 Broadway 214 вулиця, 
Бронкс, Н. й. 

ПОХОРОН відбудеться в середу, 13-го березня 1985 р. 
із того ж заведення, о год. 9-ій ранку до місцевої церкви По
кров Пресвятої Діви Марії у Бронксі, Н. й., а відтак на Holy 
Cross Cemetery. N Arlington. N J 

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ ЯТЬ! 

Безмірним горем прибиті: 

донька - ОКСАНА МИСЬКІВ з мужем 
ВОЛОДИМИРОМ 

син - ОСТАП з дружиною БОГДАННОЮ 
внуки: 

ПЕТРО МИСЬКІВ з дружиною ҐЕНЕЮ 
РОКСОЛЯНА ПЛЬ з мужем МИРОСЛАВОМ 
НАДЯ МЕРЕКОЛЬ з мужем ПАВЛОМ 
ВОЛОДИМИР МИСЬКІВ 
ХРИСТЯ І МИХАЙЛО ВИННИК 

братанок - РОМАН ВИННИК з дружиною 
ОРИСЕЮ 

шваґроаа - ЮЛІЯ РУДНИЦЬКА з родиною 
правнуки - СТЕФАН. РЕНЯ І ГРИГОРІЙ 
та ближча І дальша Родина в Америці. Канаді 

і на Україні 
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СВОБОДА, СЕРЕДА, 13-го БЕРЕЗНЯ 1985 Ч. 48. 

кфії Товариства Українсько– 
Американські,х Горожан 

у Філядельфії 
У неділю, 10 чого 

ц.р.. \ Фі.іялсльф;; \ влас– 
ній залі, відбулися Річні за
гальні збори найстаршої 
суспільно-громадської ор
ганізації Товариства Укра– 
!НСЬко-Лмсриканських Г о– 
рожан. 

Збори відкрив голова Ми
хайло Киндус. який у своє
му короткому слові приві
тав членів і вілчнтав поря
док нарад, який прийнято 
одноголосно. Вибрано Пре
зидію зборів в такому скла
ді: ІНЖ. Мн.Х.і,: 10 НіІЧ. ПрСД– 
сідник, і Володимир Кеба, 
секретар. На внесок Івана 
Хитруха вибрано Виборчу 
комісію, до якої увійшли 
Петро Мотрук. Петро Вн– 
карчук, Ярослав Мнкісвнч, 
Марія іахарко і Володимир 
Дикан. Інж. М. Нич. якпред 
сідник зборів попросив вша
нувати вставанням і одно– 
хвилинною мовчанкою па
м'ять тих членів, які відінпі– 
ЛН у вічність. 

Опісля були івітн членів 
ЕюекутНВИ, членів Дирек
ції і Контрольної комісії. 
Голова товариства М.Кин
дус у своєму звіті сказав, що 
мимо різних ненредбаченнх 
справ, зв'язаних із вдержан
ням цього клюбу. він ста
рався вив'язатись із свого 
нелегкого завдання. Голова 
поінформував членів про 
успішне відзначення 75-річ– 
чя нашого товариства і по
дякував всім тим членам, 
які допомогли своєю пра
цею святково відзначити 
цей ювілей організації в 
нашій філадельфійській ук

раїнській громаді. Підкрес
лив у своєму звіті, що наша 
філ я дельфійська громада 
своєю присутністю на юві
лейному бенкеті причини
лась у великій мірі до успіш
ного відзначення нашої ор
ганізації. Також поінформу
вав членів про фінансово-
господарські справи, які, на 
його думку, покращали в 
минулому році. Уважає, шо 
спортова активність наших 
молодих членів, які є зорга
нізовані в ланці копаного 
м'яча, є дуже важлива дія 
нашого товариства. 

Ми є спонзором жіночої і 
чоловічої дружини „Леви", 
які змагаються за крани 
місця у своїй лізі. їхня ак
тивність в нашому това
ристві має велике значення 

в житті нашої організації. 
Фінансовий секретар Ярос

лав Гречка, мол., відчитав фі
нансове звідо.млення за ми
нулий рік і ствердив, дно на
ша фінансова господарка є 
краща, як в минулому році. 
Збільшились обороги і ГИМ 
самим МИ мали можливість 
і спроможність полагодити 
деякі важні фінансовії спра
ви Скарбник Михайло Му– 
зичка у своєму звіті сказав. 
що старався виконувати до
вірену йому працю якнай
краще. Директор П. Внкар– 
ч\к інформував членів про 
успіхи ..Левів", як також 
про нові ланки копаного м'я 
ча. Звітували про свою ви
конану працю Ярослав Гре
чка, ст., І. Хитрух, В. Кєба. 

Опісля була дискусія над 
звітами, в якій були пору
шені справи, що відносили
ся до господарки клюбу, в 
якій взяли участь Микола 
Я щук. Стах Максимюк, Я. 
Лебідь, мол.. Лев Галас. 
Кляра Хомин і інші члени. 
За Контрольну комісію зві
тував мгр Володимир Яців, 
який сказав, що Контроль
на комісія, в складі.'В. Яців, 
Стах Максимюк і Микола 
Ящун, перевела контролю 
книговедення, як також гос
подарки товариства і ствер
дила, що минулий рік був на 
багато разів кращий під фі
нансовим оглядом, як попе
редні роки, тому нам треба 
працювати в тім напрямку, 
щоб збільшити наші при
ходи, щоб наше товариство 
було спроможне дальше 
продовжувати суспільно– 
громадську працю для доб
ра нашої української спіль
ноти. 

Секретар Виборчої комі
сії Я.Мікієвич відчитав лис
ту кандидатів до Екзекути– 
ви, Дирекції і Контрольної 
комісії, яку по акцептуванні 
кандидатами прийнято од
ноголосно. 

Предсідннк зборів інж. 
М. Нич попросив до слова 
переобраного голову М. 
Кнндуса, який подякував за 
довір'я до нього сказав, що 
буде працювати для добра 
товариства звернувся до 
всіх членів Управи і до член 
ства, щоб вони спільно всі 
допомогли йому в праці, 
яка буде в користь членства 
і української громади. 

В. Яців 

КНИГИ ПРО ПЕРЕДІСТОРІЮ УКРАЇНИ: 
Іппм Куіич Борозовскккй: 

ОРІЯНА - КІМЕР1Я - ПРАУКРАІНА Том. І. S20.00 
ПРАІСТОРІЯ УКРАЇНИ Том II . S20 00 

Ром-Бонхооич, Володимир: 
КОЛИСКА КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА - СУ МЕРІЯ S15.00 

Імн Стоико: ЛИСТИ Д О БОЖОГО ОКА - і англ. мові f 5 95 
Барвінськнн Опоксандср: 

ОПОВІДАННЯ З ВСЕСВІТНЬО! ІСТОРІЇ - t 3 0 0 
Маємо до продажі книжки давніше видані І теперішні. Каталоги 

висипаємо безплатно на бажання. 
Замовлення враз і належністю слати на адресу: 

UKRAINSKA KWYHARNIA. 4340 Ввгпісв. WARREN. Mich. 48091 U.S.A. 

mssQ 
ПОВІСТІ! УВАГА! ОПОВІДАННЯ! 

Вийшла друком у В-вІ „ С В О Б О Д А " цього 1984 року 
мова книжка 

автора Петра Балея 

П А Н 
П О В І С Т І та О П О В І Д А Н Н Я 

(друге видання, доповнене) 

Книжка формату 5 V х 8 4 " - має 279 стор . м яку обгорт
ку За овогю мовою, формою, стилем, і висловами - твір 

оригінальний і цікавий 

Ці^а Ю О О д о п з пересилкою 

Покупці зі стейту Ню Джерз і при замовленні книжок зобо– 
в язані додати до відповідної суми ще б^Ь стейтового 

податку 

Замовляти 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ” Jersey City N J 07302 

Ш ': `T`CJL 

Український Народний Союз 
проголошує 
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Стипендії будуть призйані Стипендійною Комісією Ж 
УНСоюзу студентам визначних університетів і кале– й 
джів які Є Ч Л Е Н А М И У Н С О Ю З У Щ О Н А Й М Е Н Ш Е Ц 
ДВА Р О К И , на основі ;| 
1 Фінансово! потреби, і/, 
2 Студійних досягнень (оцінок). у 
3 Активности в українському громадському, а зокре– й 

ма студентському житті. й 
Подання про стипендії, на формулярах, що їх можна й 
набути в Головній Канцелярії УНСоюзу. спід вносити 7, 

у 
д о 1-го К В І Т Н Я 1985 p., на адресу й 

U K R A I N I A N N A T I O N A L ASSOCIAT ION, Inc. f 
30 Montgomery St. ^ Jersey City. N. J. 07302 Й 

f. УВАГА! ПОДАННЯ НА СТИПЕНДІЇ. ЯКІ НЕ МАТИМУТЬ ВИ– Ж 
W МАГАНИХ ЛРИЛОГ, КОМІСІЯ НЕ БУДЕ РОЗГЛЯДАТИ. Ж 

- fe^ssssssssssssssssssssssssss^^^^^^ssss^^ 

Розстріляна архітектура 

(Болючий спогад, що його повинні всі побачити) 

V--, 

Одарка Фіг.іюс з директором Інституту в Чикаго О. 
Коверком під час виставки. 

Рухливий Інститут Ук
раїнського Модерного Мис
тецтва в Чикаго, що в ньо
му проходять раз-по-разу 
довше триваючі виставки 
малярства, скульптури або 
фотографіки з різних діля
нок, який вікендами влаш
товує цікаві й цінні літера
турні чи музичні вечори, 
тим разом запрезентував 
численній публіці вистав
ку, яка, можна сказати, на
глядно говорить по нищи
телів нашої прекрасної Ле– 
мківщини. А дійшло до цьо
го зовсім нежданнре^. 

Молода й цікква Одарка 
Фіглюс мала змогу без пе
решкод переїхати від села 
до села, поробити прозір– 
ки та тут же їх викликати. З 
них вона поробила побіль
шені фотографії та в гар
ному оформленні подала їх 
глядачам по своєму пово
роті до ЗСА. Сама вона 
своїми спостереженнями й 
описами може кожного зво
рушити, а її любов до рід
ної землі, насильно відібра
ної наїзниками, можна по
дивляти. 

Фотографії-картини охо
плюють церкви, хати, кап
лички, як також світлини із 
Сяніцького Заповідника. Із 
деяких церков є по дві, а то 
й по три світлини, а це із-за 
браку доступу почерез гу
щавину кущів чи дерев. З 
почуттям мистецької ком
позиції Одарка підхоплю
вала теж вершки копул цер
ков з їх чудовими легкими 
орнаментами хрестів, які 
виявляють мистецтво душ і 
багатство талантів наших 
будівничих. 

І ось перед нами церква в 
селі Бодаки з 1840 року. 
Бачимо гарне фото церкви 
села Пантна (1916 рік) з 
Маластівської гори. З цієї 
гори також вид на давне, 
військове цвинтарище з 
прекрасно різьбленими, де
рев'яними хрестами. Церк
ва села Лютовиська (1898 
рік) вся з кедрини, страшен
но знищена. Бляшаний дах 
- одна іржа. Хрест із го

ловної бані валяється десь у 
траві. Храм без вікон, усе 
розлітається; низ церкви на 
зруби та кремезний кедро
вий підвал, з якого підбира
ли матеріял на костьол. До 
цієї церкви Одарка влази
ла д ірою в стіні. Внутрі 
порожньо, нема іконоста
су. На долівці декілька мі
сць із ватри та пляшки з 
пива. Команьча, церква з 
1676 року. Церква цікава 
рівними банями в одному 
ряді. Церква села Берест, 
біля Криниці, з 1842 року. 
Всередині гарно відновле
на, є іконостас і вишивки, 
вішали дзвони, тимчасово 
назовні. Церква села Свят
кова (1712 рік), стоїть тіль
ки сам ..бабинець". Дальші 
частини валяються по полі. 
без іконостасу. Церква села 
Квітонь (XVII століття) , 
прекрасна, виглядає вдер
жала. Церква села Д а л ь о 
ва (XVIII століття) дуже 
знищена. Копула із прекрас
ним легким орнаментом 
хреста. Все поржавіле, без 
вікон та іконостасу. На зов
ні церкви напис польською 
мовою, шо говорить сам за 
себе: „Так заховусми пам– 
йонтке 18-го стулеця". 
Церква села Туринсько з 
1803 року страшенно зни
щена, а найбільше дерев'я
на дзвіниця. Церква села 
Крампна 1778 року. З її 
одного боку видніє велика 
кам'яна різьба св. чудотвор
ця Миколая. В селі Бортне 
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церква (XVIII століття) збе
рігається у формі музею 
Церкву в селі Ганьчова 
(1716 рік) віддали лемкам, 
але всі родини мусіли „пе
рейти" на православ'я. У 
Мохначці церква з 1843 ро
ку перероблена на костьол. 
Іконостас розібраний, а іко
ни з нього пересунено під 
стіни. Тилич — церква з 
1743 року. Церква села Ре– 
педь дещо відновлена, але 
дзвіниця дуже знищена. 
Вона теж без головної ко
пули. Церква в селі Андрі
ївні з раннього XVIII сто
ліття виглядає гарно і на
зовні не знищена. Церква 
села Грозьова вивезена до 
етнографічного музею в 
Сяноку. Вона цікава своєю 
будовою, бо в горі церква 
мас два підтіння (балько– 
ни) для людей. її можна 
зарахувати до стилю бой
ківських церков. Сквіртнс 
- церква з 1837 року. Клю
чі має священик в місті. 
Висова, церква з 1779 року з 
дивною конструкцією ..ба
бинця", який горою, під 
копулою назовні має чоти
ри годинники. На кожно
му боці по одному і на кож
ному з них видніє інакша 
година. Церква в селі Вис– 
лік Великий з 1820 року. З 
цієї парафії вивезено 100 
родин лемків, а тільки сім 
родин залишилося в селі. 
Село Климківка мало церк
ву з 1870 року, що низом 
була мурована й нагадува
ла середновічну фортецю, з 
п'ятьма копулами вгорі. Все 
тепер у ній криве, похиле, 
на одній копулі нема вже 
хреста. Є ще й інші церкви. 

Біля Команчі шукала 
Одарка за групою стилевих 
лемківських будинків. їх 
вже не було, ..їх розібрали". 
- як казали люди, , бо заба
гато прогульковців хотіло 
їх оглядати". 

Був серпень місяць. Па
дали сірі дощі, наче всі горн 
плакали за людьми тихими, 
добрими, що їх так жорсто
ко доля відірвала з їхніх 
прадідівських земель. Тіль
ки в однім селі самітні гос– 
подарі-лемки запросили в 
хату Одарку. В бесіди запи
талася Одарка їх, чому вони 
обоє повернулися. Госпо
дар на це відповів: ..Там 
земля багатша, але тут ду
ша багатша!" 

Позбирала Одарка чудо
ві знімки з нечисленних та 
оголених придорожніх 
капличок. В одній з них 
часом служиться Служба 
Божа, а місця у каплиці на 
шість-сім осіб. 

Привезла Одарка фота з 
Бойківщини. Вона загляда
ла до церкви в Готові біля 
Лютовиська. Славного Го
т о в а нема тепер, дарма 
шукати когось, шо вияснив 
би дещо, нема живої душі. 
Схопила вона ще церкву в 
Смільнику з 1790 року і а 
церкву в Гладишеві і І85К 
року. 

Даремно тут описувати, 
яку велику користь вино
сить молода людина з такої 
поїздки, коли хоче пізнати 
минуле свого народу. Цс 
може відчути тільки тоіі. 
хто з Одаркою говорив. Всі 
міста нашого поселення по
винні мати цю виставку в 
себе. Вона глибоко западає 
в серце і вчить без книжки, 
як жорстоко поступали на
ші найближчі сусіди з на
шою чудовою прабатьків
ською Лемківщнною. 

Марія Гарасовська 
Дачишин 

Увага! Увага! 
Вже маємо на складі книжку за видавництвом 

„Просвіти", Мольборн, Австралія 

пок. рад. МИХАЙЛА ОСТРОВЕРХИ 

„ Н А П Е Р Е К І Р " 
М І Л Я Н О 1926-1931 - С П О Г А Д И 

О б к л а д и н к а М и р о н а Лавицького Ціна: S7.0O з пересилкою 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобоа'яїуе 6 ^ стейтового податку 
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Рвдаґуе Омелян Твардовський 

ВІДБИВАНКАРІ УСВТ „ Ч . С І Ч " - Д Р У Г И М И В 
ТУРНІРІ ЮСВБА 

У неділю, 3-го лютого 
ц.р.. чоловіча дружина ,.Ч. 
Січі" взяла участь в черго
вому турнірі Відбиванкової 
асоціяції ЗСА, який цим 
разом пройшов в місті Во– 
ррені. Ню Джерзі. Із 10-ти 
зголошених кращих клюбів 
другого району ЮСВБА 
(Гарден-Емпаср) вісім по
бороли засніжені шляхи й 
дороги, які змагалися на 
початку в двох підгрупах по 
4 дружини в кожній і тра– 
лнційно по їх закінченні, 
цим разом в дещо пошире
ному ,.плен оф," від чверть
фіналу починаючи. 

В своїй підгрупі ,.Ч. Січ" 
перемогла: Воррен В. К. 
15:8. 15:9. Савт Рівср БВК 
(білоруси) 15:12. 15:12. про
грали з ..Гантставн" В. К. 
7:15, 14:16 і зайняла перше 
місце. 

В чвертьфіналі українсь
кі відбиванкарі елімінува
ли сильний клюб ..Сінс Но– 
міне" 15:13. 10:15, 15:13, а 
дальше у півфіналі .,Гайт– 
сгавн" В'. К. 15:8, 15:12. 

У фіналі ..Січовики" спо
дівано зустоінулн свого най 
сильнішого конкурента, 
яким с відомий в Америці 
відбиванковнй клюб ..Ба
ка", учасник численних тур
нірів, в яких у великій біль
шості здобув лаври першу– 
на. Для ..Січовиків" звіто– 
внй турнір був другим в сс– 
ІОНІ і цс можна було заува
жити в змаганнях між цими 
фіналістами турніру. В пер
шому сеті ..Ч. Січ" була 
вповні рівнорядннм супер
ником ..Бака" і навіть вела 
на початку 6:3, пізніше 13:9. 
але досконаліша зіграність і 
краща фізична кондиція ос
таточно причинилися до 
перемоги ..Бака" 15:13. Ці 
два основні чинники особ
ливо були помітні в остан
ньому сеті турніру, в яко
му „Бака" вже домінувала і 
виграла переконливим вне– 
лідком 14:4. Здобуте друге 
місце в цьому турнірі ук
раїнськими відбнванкаря– 
ми треба уважати за по
важний успіх. Коли взяти 
до уваги, що в складі ,.Ч. 
Січі", крім досвідчених ..ве
теранів" Нестора Паславсь– 
кого і Юрія Темницького, 
виступають молоді талан
ти Павло Гунчак. Лео
нід Г'айдучок. Андрій Го– 
лннський. Марко Ходнов– 
ськнй. Ігор Костепький. 
Олександср Богатюк. то ця 
дружина при дальшому се
рйозному ставленні до цьо
го спорту мас світле май
бутнє. 

На жаль, доводиться від
мітити, шо обидві, жіноча й 
чоловіча дружини УСВТ 
..Ч. Січ" під сучасну пору 
слині в ЗСА поширюють 
українське ім'я між сотнями 
дружин відбиванкових клю
бів університетів, шо вис
тупають в рамках Відби
ванкової асоціяції ЗСА. При 
кро, але правдиво. А шкода 
В зустрічах з численними 
клюбамн в першенствах 
ЮСВБА ..Січовики" зустрі
чають цілий ряд українсь
ких змагунів, що виступа
ють чомусь в чужих скла
дах. Чому цими змагуна– 
ми не поцікавляться наші 
спортові і молодечі органі

зації? Обов'язком цих зма
гунів с теж шукати собі 
місця в цих організаціях, 
або створити самим дружи
ну і репрезентувати україн
ців в цій ділянці спорту, 
замість ,.потопати" у чужо
му морі. 

УСВТ „Ч. Січ" - Саммит 
В. К. „А"3:0(15:5, 15:9,15:5) 

В чергових першенськнх 
змаганнях Жіночої Відби
ванкової Ліги Ню Джерзі 
..А" Дивізії, що відбулися в 
четвер увечорі, 31-го січня 
ц.р., ,.Ч. Січ" здобула чер
гову перемогу, цим разом з 
клюбом ,.Саммит" ..А" вис– 
лідом 3:0 сетів. Не зважаю
чи на ослаблений склад, в 
якому бракувало чолової 
стиначки С. Кубинської, що 
лікує контузію ноги, україн
ки домінували в звітових 
змаганнях і своєю перемо
гою зміцнили одну із чоло
вих позицій в показнику 
табелі ігор, яку вони зай
мають разом з клюбом 
,,Мейплс" „А". 

Склад , ,Ч. Січі" в цих 
змаганнях: С. Гейлі-Морав 
ська. П. Малоні. С. Лопа– 
товська. Л. Тицька, Н. Мо
равська. С. Візута. 

ВІСТКИ З УКРАЇНИ 

Десятки найкращих 
спортовців України в 1984 

році 

Київська „Спортивна Га
зета" подала список най
кращої десятки спортовців 
України за 1984 рік. до якої 
ввійшли змагуни й зма– 
гунки з різних ділянок cnop-
rv: Олсксандер Батюк (з 
Ченігова), лещатар, Сергій 
і Анатолій Бслоглазові (Ки
їв), борці вільного стилю, 
Олсксандер Білявський 
(Львів) шахіст, Сергій Буб– 
ка (Донецьке), легкоатлет в 
скоку з жердкою, Олексан
дср Зинов'єв (Харків) на– 
колесництво, Юрій Ковшов 
(Київська область) кінний 
спорт. Гсннадій Литовчсн– 
ко (Дніпропетровське) ко
паний м'яч, Стапан Мар– 
иинків (Львів) гімнастика. 
Лідія Семенова (Київ) ша
хістка. Юрій Сєдих (Київ) 
легкоатлет в меті молота. 

ГАКІВКА 
Київський „Сокіл" відбув 

турне у Фінляндії 

Відома гаківкова дружи
на з Києва „Сокіл" відбу
ла турне у Фінляндії, в часі 
якого в чотирох зустрічах 
здобула чотири перемоги з 
такими гаківковими клюба
мн: Тампере „Ілвс" 4:2. Ла– 
нпсенранта , .Сайпа" 6:3. 
Тампере „Таппара" 11:3 і 
Оулу ,.Кирпст" 8:3. 

Ручний м'яч 

Київська жіноча дружина 
ручного м'яча (гендоболу) 
,.Спартак" в змаганнях за 
чашу чемпіонів Европи елі
мінувала дружину з Данії 
,.Гсльсінгср" у двох зустрі
чах в Києві і Данії 

(ОТ) 

Увага! НОВЕ ВИДАННЯ 

Ш ЩГШ ШЧШЩ 

Увага! 

ІЛЮСТРОВАНА БІБЛІЯ 
ДЛЯ МОЛОДИХ 

Старий і Новий Завіти 
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В Ж Е П О Я В И Л А С Я К Н И Ж К А 

Леоніда Соневицького 

„Студії до Історії України" 
з передмовою проф. В. Кубійовича 

і,,Словом" проф. О. Оглоблина. 
Ціна к н и ж к и 2 0 00 дол - пересилка 1 . 0 0 д о п . 

UtwxaHUtf ,;тви'у ню Д”ррл 
ЗОЗОР "іуе б”з стентопого полптку, 

ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street 
Jersey City. N.J. 07302 

Напередодні... 

(Закінчення зі cmop. 2) 
псевдонімом Василь Рілсн– 
ко й Орсст Лубенський. Лю
бувався я великою гостин
ністю панства Т. (дочка 
поета вийшла заміж за Тео– 
доровича), а ще більше пат– 
ріярхальним виглядом хво
рого письменника, його до
вгою, сивою бородою, лю
бою розмовою з ним і його 
гарною, чистою літератур
ною мовою. Лежав він у 
ліжку й кінчив своє трудяще 
життя. Забутий, молодшо
му поколінню навіть з іме– 
ни невідомий, застиг він на 
початку 1942 року у своїй 
пустці, у Хітарі. Свій психі
чний стан у Хітарі змалю
вав поет у вірші „Гості", з 
якого зацитую один уривок: 

Отак сиджу я на селі. 
Беру книжки, — есе ті самі; 
Читаю тисячу раз одно. 
Що вивчив наізуст давно. 
Все та ж бездушна 

мертвота 
І та ж нудьга, тупа, пуста. 
Життя пливе без мрій, 

без дум; 
Снус в умі порожній сум 
Те павутиння самоти. 
В якім живцем згибасш ти, 
Як муха. Твій павук повзе, 
Довбе вже мозок, 

кровцю ссе. 

У іІТлав'ю півтора місяця 
сиділи прикордонники, ка
тували людей і нищили на
ше культурне життя. Чима
ло селян ще лежали хворі 
від побоїв і ран. 

Супроти напруженої по
літичної ситуації староство 
в Стрию не дало українцям 
дозволу відбути в серпні 
1939 року паломництво на 
Маківку. Власник Маківки, 
Ґредель, пішов на руку по
льській владі і казав довко
ла стрілецьких могил на 
Маківці засадити кількасот 
маленьких смерічок. За зни
щення кожної смерічки пе
редбачувано кару 5-Ю зло
тих, отже, Товариство Охо
рони Могил у Сколім мусі– 
ло б заплатити великі гроші 
на випадок знищення" тих 
смерічок. А були вони так 
густо засаджені, що було 
неможливо , щоб б ільша 
кількість людей пройшла 
туди, не знищивши їх. 

Не зважаючи на ті всі 
заходи, польська влада в 
день перед роковинами бою 
на Маківці прислала до По
ловецька цілу роту поліції і 
відділ КОП-з'. 

9 HOUSES FOR RENT Ш 

FOR RENT; 
5 ROOMS. Irvington. N.J. 

Modern. Heat S hot water Air con 
ditioning Wall-to-wall carpeting. No 
pets, no children (adult child O.K.). 
Rent: S550.00 plus 1 month security. 

Calt: 4 3 2 - 7 2 0 3 

^S^s^^^iJ^esSrsSSSSS^J^S 
Іван Ксдрин 

ЖИТТЯ - ПОДІЇ 
-люди 

СПОМИНИ та КОМЕНТАРІ 
Ціна S21 25 з пересилкою 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобо– 
п'пзуе 6S стейтового податку 

SVOBODA BOOK S'ORE 
ЗО Montgomery Street 

,--:3SfeS^`^^w`---`^--------

Володимир Барагура 
М Е Ч І К Н И Г А 

Історичні оповідання ппл 
МОПОДІ 

Ілюстрації П. Амдрусеїв 
І М. Михалеаича. 

Ціна 7 00 йол з портом 
Мешканців стейту Ннз Джерзі згсЛо– 

в'пзус 64 стег'-'овото податк/ 
S V O B O D A B O O K S T O R E 

ЗО Montgomery Street 
Jersey City N J , 0 7 3 0 2 . 

Р І З Н Е 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних Гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку і св. Духа -

відома солідна фірма 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

В БІЛЯНСЬКИЙ 
WAITER BIELANSKI 

К М К А Р Д О В И М 
CONSTANTINEM KARDOVICH 

800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. NY 11208 
Tel.: (718) 277-2332 

Відкрито t кожний день, а су
боту, аключмо. від 9-5 no лоп , 

і неділю 10 4 по лоп 

Miami. Fla (305) 653 5861 
На бажання I для вигоди клієн
тів, радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами і порадами. 

До генези... 

(Закінчення зі стор. 2) 

монахами (шоками); чоти
ри належали до родичів 
тодішніх ,,панів' , тобто 
давньої української шлях
ти; один був родичем князя 
Константина Івановича Ос
трозького; а один (монах 
Тарасій) був родичем Іоса– 
фа митрополіта Киевского 
и всея Роуси". Решта „Тара– 
сіїв" - це померші родичі 
дещо багаті ших людей то
го часу з Київщини, Волині, 
Галичини та Білорусі. Пер
ші п'ять Тарасіїв є записані 
в Поминальник ще перед 
1498 роком, а їх життя, оче
видно, йде назад ще в 1450 
роки, і раніше. 

Біографія Тараса Шевче
нка теж вказус нам дещо 
про походження імени „Та
расій". Шевченко родився 
(за новим стилем) 9-го бере
зня. У церковних святцях в 
цей день припадає згадка 
про „святого Тарасія, архи–: 
єпископа царгородського". 
Оце так наш Шевченко став 
Тарасом. За традицією, зга
даний царгородський архи– 
спископ в час своєї хіротоні– 
зації мусів прийняти собі 
ім'я якогось попереднього 
канонізованого святого або 
угодника. А таким власне 
був „святий мученик Тара
сій", ім'я якого поминається 
20-го червня. Хто був „му
ченик Т а р а с і й " — треба 
шукати в „житіях". 

При нагоді, кілька слів 
про близьке нам ім'я „Бог
дан". В Поминальнику (ро
ки 1483-1526) це ім'я згадує
ться вісім разів. Ці „Богда
ни" розподіляються так; 1 
— „слуга" пана Мишка Па
вловича; 1 — священик; 1 -
„пан"; 1 - „крилошанин"; 1 
— родич київського воєво
ди Романа Єлизаровича; 1 
— князь (Богдан Василійо– 
вич, правдоподібно, дріб
ний князь з Волині); 1 -
Богдан Митькович, родом 
із Путивля, що приїхав до 
Києва, щоб вписати своїх 
родичів для поминів в Лав
рі; та один Богдан, що не 
мав жадного титулу. З цьо
го видно, що Богдани були 
в Україні ще якихсь 200 
років перед Богданом Хме
льницьким. 

Щодо імени „Ольга" т– 
то в Поминальнику воно 
зовсім не згадується, бо 
княгиня Ольга в згаданих 
роках ще не була канонізо
вана. 

Ол. Стовба 
П а р м а , Огайо 

R^J-SsaSi 
`'"` і а А і Т м Ш Г Т т а ) И 

48 East 7th S. 
Tel GR 3-3550. New York. 10003 

В Е Л И К О Д Н Я К Е Р А М І К А , 
інкрустована різьба, писанки. 

^TUNERATTJIRECTO^S^ 

UKRAINIAN Ш NATIONAL 
FUNERAL Щ SERVICE 
Український Національний 
Цвинтар-Пам'ятник пола– 
годжують асі справи по
в'язані з похороном І по
хованням в ЗСА. 

4111 Pensylvania Ava.. SE 
Washington. O.C. 20746 

Tel.: (301) 568-0630 - Day4 
(301) 855-8864 - Sat.. Sun., 

Eve. S. Holidays 
MAIL: PO Box 430 і 

Dunkirk. MD 20754 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
8 BRONX, BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

LYTWYN ft LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похоро
нами на иеинтарі я Бавно. 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvesant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION. N J. 07083 

(201) 964-4222 




